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1 Inleiding 
 

Dit is ons MVO jaarverslag over 2018 en hierin laten we zien hoe Boeve Afbouw BV (Boeve Afbouw) in 
2018 heeft gepresteerd op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). We 
beschrijven in dit rapport de prestaties op onze MVO speerpunten: de maatschappelijke thema’s die 
voor ons een hoog belang hebben. Deze worden stapsgewijs toegelicht in dit rapport.  
 
In 2018 draaide de bouw op volle toeren. Dat leverde werk op, veel werk. De positieve kant hieraan is 
dat onze medewerkers aan het werk blijven, we mooie projecten mogen opleveren en het bedrijf blijft 
draaien. We zijn echter waakzaam voor de risico’s die deze omstandigheden met zich meebrengen, 
zoals een hoge werkdruk.  
 
Onze certificering voor de MVO Prestatieladder niveau 3 hebben wij in 2018 behouden. Dit instrument 
helpt ons om structureel te verduurzamen en MVO steeds verder in te bedden in de organisatie. Met 
dit MVO jaarverslag maken we onze medewerkers, opdrachtgevers, onderaannemers en andere 
belanghebbenden bewust van de waarde van verduurzaming binnen Boeve Afbouw.  
 
Dit verslag is gemaakt in samenwerking met Will2Sustain, adviesbureau in duurzaam ondernemen.  
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2 Het proces  
 
MVO is een breed begrip en moet concreet gemaakt worden voor Boeve Afbouw. De MVO 
Prestatieladder omvat 33 onderwerpen, ook wel ‘indicatoren’ genoemd op het gebied van mens, 
milieu en maatschappij. We hebben met hulp van een selectie van onze relaties; klanten, leveranciers 
en medewerkers bepaald welke indicatoren het meest van belang zijn voor ons bedrijf. Dit zijn onze 
MVO speerpunten en de figuur hieronder geeft weer hoe we deze hebben vastgesteld.  

 
Het proces om tot de MVO speerpunten te komen begint met alle 33 indicatoren. Voor elke indicator 
beschrijven we de relatie tot Boeve Afbouw. Vervolgens hebben we directie, medewerkers en externe 
belanghebbenden gevraagd welke indicatoren zij het belangrijkst vinden, ook weer in relatie tot ons 
bedrijf. Dit is gedaan met respectievelijk de 
MVO Voorzet, MVO Nulmeting en MVO 
Stakeholderanalyse. Vanuit deze selectie 
selecteren we de indicatoren die de meeste 
kansen op verbetering tonen. Dit proces 
heeft geleid tot 6 speerpunten (zie figuur 
hiernaast).  
  
De genoemde onderzoeken brachten naast 
belangrijke onderwerpen ook opmerkingen 
en tips naar voren. De bruikbare input 
hebben we geselecteerd en gebundeld in het 
MVO Meerjarenplan, waarin we 
doelstellingen en maatregelen hebben 
vastgelegd. Dit is een levend document en 
dus onderhavig aan veranderingen, maar het 
geeft ons wel een punt op de horizon. In het 
volgende hoofdstuk wordt per speerpunt 
toegelicht wat de ontwikkelingen waren in 
2018.   

33 MVO Indicatoren

• MVO Voorzet

• MVO Nulmeting

• MVO Stakeholderanalyse

Relevantie en  
significantie

MVO 
speerpunten

1. Werkgelegenheid 

2. Verhouding werkgever en werknemer 

3. Gezondheid en veiligheid 

4. Opleiding en onderwijs 

5. Grondstoffen 

6. Energie en transport  

MVO Speerpunten 
Boeve Afbouw 
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3 Status en ontwikkeling MVO speerpunten  
 
In dit hoofdstuk beschrijven we wat we in 2018 bereikt hebben en blikken we vooruit naar onze 
ambities en plannen voor 2019.   
 

3.1 Algemene ontwikkelingen op MVO gebied 
De groei in de werkvoorraad zette in 2018 door en dit heeft effect gehad op alle aspecten van het 
bedrijf. Het was een erg druk jaar voor ons waarin de grootste aandacht lag op het goed uitvoeren van 
onze werkzaamheden.  
 
In 2019 blijven we ons MVO programma 2017-2020 hanteren. Net als in de voorgaande jaren wordt er 
gestreefd om de certificaten te behouden en ons managementsysteem continu te verbeteren. De 
stakeholderanalyse en de nulmeting onder medewerkers worden opnieuw uitgevoerd.  
 

3.2 Werkgelegenheid  

 
De markt blijft groeien en hierdoor konden we in 2018 onze activiteiten uitbreiden. Het 
aantal mensen met een dienstverband is echter afgenomen, door de toenemende flexibilisering in de 
afbouwsector. Een flexibele schil is nog steeds noodzaak. Boeve Afbouw zorgt met de combinatie van 
vast en flexibel voor de hoogste kwaliteit en leveringszekerheid. Boeve Afbouw wil zich profileren als 
een goede werkgever.  
 
 

 
 
 

3.3 Verhouding tussen werkgever en werknemer   
Boeve stelt zich ten doel dat de medewerkers betrokken worden bij de 
ontwikkelingen binnen het bedrijf. Daarbij streven wij naar duidelijke afspraken 
over aangewezen functies en taken. In 2018 zijn er functioneringsgesprekken 
gevoerd. Dit krijgt komend jaar een vervolg. In 2019 zal daarnaast opnieuw een MVO enquête aan de 
medewerkers worden aangeboden.  
 

Indicator 2015 2016 2017 2018 

Aantal medewerkers in dienst (FTEs)  86 89 99 95 
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3.4 Gezondheid en veiligheid 
Indicator 2015 2016 2017 2018 

Verzuimcijfer (Lost Time Injury Frequency Rate) 8,49 5,75 7,05 7,81 

Aantal periodieke medische onderzoeken per 
jaar (PAGO) 

14 17 16 - 

 
Het verzuimcijfer is voor de tweede keer op rij gestegen. Het verlagen van de werkdruk, het aandacht 
blijven geven aan het voorkomen van ongevallen en via (vrijwillig) preventief onderzoek op 
gezondheidsgebied (PAGO) willen we het verzuim verder proberen te beperken. 
 
In 2018 zijn er geen bedrijfsongevallen geweest met het eigen personeel. Wel is er een ongeval 
geweest met een ZZP-er die in opdracht van Boeve Afbouw werkte. Operationeel leidinggevenden 
houden maandelijks werkplekinspecties en toolboxen om iedereen bewust te houden van de 
veiligheidsrisico’s op de bouwplaats.  
 

3.5 Opleiding en onderwijs 
Indicator 2015 2016 2017 2018 

Aantal gevolgde cursussen en opleidingen 5 17 14 23 

 
Boeve Afbouw wil haar medewerkers bewuster maken van de mogelijkheden om een 
opleiding of een cursus te volgen. Dit speerpunt blijkt nog steeds actueel te zijn, zoals 
brancheorganisatie NOA recentelijk rapporteerde in het onderzoek “Trends en ontwikkelingen in de 
afbouwsector 2018-2028”. Er is binnen de sector grootbedrijven in de afbouwsector een groot tekort 
aan vakmensen. Investeren in eigen mensen en stagiairs blijft daarom belangrijk. In 2018 steeg het 
aantal gevolgde cursussen en opleidingen. Een positief signaal in tijden van drukte, wat we komend 
jaar willen doorzetten.  
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3.6 Grondstoffen  
Indicator  2015 2016 2017 2018 

Kosten per jaar voor afvalverwerking per M€ omzet € 477 € 599 € 717 €757 

Hoeveelheid papierafval per M€ omzet (kg) 125  113  110  90 

Hoeveelheid bouw- en sloopafval per M€ omzet 
(kg) 

-    3.169  3.890  4.286 

Hoeveelheid puin per M€ omzet (kg) 526  255  282  - 

Hoeveelheid folie per M€ omzet (kg) 36  32  26  20 

Hoeveelheid afvalhout per M€ omzet (kg) 135  210  116  56 

 
Er is een stijgende lijn in de afvalkosten relatief aan de omzet. Dit zien we vooral terug in het 
toegenomen bouw- en sloopafval. De hoeveelheid puin kon niet achterhaald worden, vanwege 
uitblijvende communicatie vanuit één afvalverwerker. Voor papier, folie en hout zijn er dalingen te 
zien in de hoeveelheden per euro omzet.  
 
In 2018 is er een afvalbeheerplan opgesteld waarin is vastgelegd op welke wijze we zorgen voor 
maximaal haalbare afvalscheiding en duurzaam gebruik van grondstoffen. In 2019 worden gesprekken 
gevoerd met afvalverwerkers om inzichtelijk te krijgen welke verbeteringen we kunnen toepassen.  
 
Boeve blijft actief samenwerken in de bouwketen. Daarin past het verminderen van afval op de 
bouwplaats. Ook zien we een groeiende aandacht voor circulair bouwen. Hierdoor zijn we in 2018 
gestart met een proef om wandenpakketten op maat gezaagd op de bouwlocatie te leveren, zodat ze 
ter plekke niet meer gezaagd hoeven te worden. Zo kunnen de wanden direct “als een Ikea kastje” in 
elkaar worden gezet. Met deze aanpak zorgen we voor:  
- minder afval;  
- geen stofproductie door het zagen;  
-  efficiënter transport van materiaal. 
 

3.7 Energie & Transport 
Indicator 2015 2016 2017 2018 

CO2-uitstoot in tonnen 693,0  878,1  890,9 854,4 

CO2-uitstoot in tonnen per M€ omzet 36,1  34,6  35,4  27,7 

CO2-uitstoot door gasverbruik in 
tonnen per graaddag 

8,3  12,2  11,2  9,1 

CO2-uitstoot door brandstofverbruik in 
tonnen per 100.000 kilometer 

26,5  26,3  29,5  29,8 
 

CO2-uitstoot door elektriciteit in 
tonnen per FTE op kantoor 

 2,3  2,3  1,5  0 

 
Met het CO2 Prestatieladder niveau 3 certificaat hebben we een werkend managementsysteem voor 
het reduceren van onze CO2-uitstoot, zowel op ons kantoor als op de weg. Halfjaarlijks communiceren 
we de voortgang op onze website.  
 
Doelstellingen voor 2019 t.a.v. de CO2-reductie zijn:  
- Het elektraverbruik met 10% verlagen;  
- Het gasverbruik met 10% verlagen;  
- Het brandstofverbruik met 10% verlagen;  
- Voor 2020 overgaan op groene stroom.   
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Elektriciteitsverbruik 
Op onze bedrijfslocatie in Lemelerveld gebruiken we 100 procent groene stroom uit Nederland. Dit 
betekent dat Boeve Afbouw de doelstelling van het verlagen van het elektraverbruik volledig heeft 
behaald. 
 
Brandstofverbruik 
Boeve Afbouw heeft in 2018 drie busjes met Euro 6 motoren aangeschaft om het wagenpark zuiniger 
te maken. Door de aantrekkende economie hebben we meer werk uitgevoerd waardoor het 
brandstofverbruik met 28,5 procent is gestegen. Ten opzichte van de verreden kilometers is de CO2-
uitstoot echter gedaald met 10,2 procent. We hebben dus zuiniger gereden en de doelstelling gehaald.  
 
Gasverbruik 
In 2018 is onder meer het dak van het kantoor geïsoleerd. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. In 2018 
heeft Boeve Afbouw het aardgasverbruik verlaagd met 6,1 procent. De doelstelling van 10 procent is 
daarmee niet gehaald. In 2019 wordt er gekeken naar een duurzaam alternatief voor de huidige 
verwarmingsinstallatie.  
 
In 2019 blijft Boeve Afbouw werken aan reductie van de CO2-uitstoot. Het verlagen van het gasgebruik 
en het reduceren van het brandstofverbruik zijn daarbij de belangrijkste factoren.  

4 Conclusie 
Het jaar 2018 stond in het teken van veel werk. Door toegenomen vraag uit de markt heeft de focus in 
2018 primair gelegen bij het tijdig en goed uitvoeren van de projecten, en de bijbehorende organisatie 
van mankracht en materialen. Toch zijn er ondanks de drukte stappen gezet op MVO gebied en daar 
zijn we trots op. We blijven daarom ook in 2019 actief inzetten op de verdere verduurzaming van Boeve 
Afbouw, in samenwerking met onze medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en andere 
belanghebbenden. 
 

 


