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1 Voorwoord
Dit is ons MVO jaarverslag over het jaar 2019. Boeve Afbouw is een totaal afbouwbedrijf dat zich
richt op nieuwbouw, verbouw en renovatie in de woning- en utiliteitsbouw. Ons bedrijf kent 4
disciplines; grootbouw, conceptbouw, kleinbouw en kopersmeerwerk. De eerste drie richten zich
op de bouwer, de laatste op de bewoner/eigenaar van het pand.
In dit verslag beschrijven we onze prestaties op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO). Ons bedrijf is gecertificeerd voor de MVO Prestatieladder niveau 3. Dat
betekent dat wij structureel invulling geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Verduurzaming is iets wat wij steeds verder willen inbedden in onze organisatie. Tevens is voor
ons van belang dat partijen waarmee we samenwerken het MVO mede omarmen.
Wij rapporteren in dit verslag over onze speerpunten;
-

Werkgelegenheid
Verhouding werkgever en werknemer
Gezondheid en veiligheid
Opleiding en onderwijs
Grondstoffen
Energie en transport
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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. In 2017 hebben wij met hulp van een selectie van onze relaties; klanten,
leveranciers en medewerkers, bepaald welke indicatoren het meest relevant en significant, ofwel het
meest belangrijk zijn voor ons bedrijf. Op basis van de belangrijkste indicatoren hebben we toen zes
MVO speerpunten vastgesteld voor de periode 2017 t/m 2019. De figuur hieronder laat dit proces
zien met de MVO speerpunten die daaruit naar voren zijn gekomen.

33 MVO Indicatoren

Relevantie en
significantie

MVO
speerpunten

MVO Speerpunten
Boeve Afbouw
1. Werkgelegenheid

2. Verhouding werkgever en werknemer

3. Gezondheid en veiligheid

4. Opleiding en onderwijs

5. Grondstoffen

6. Energie & transport
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3 Status en ontwikkeling MVO speerpunten
In 2019 is er veel veranderd. Zo zijn er meerdere nieuwe medewerkers aangenomen. Het machineen wagenpark is gedeeltelijk vernieuwd en ook het kantoor is deels verbouwd.
In dit hoofdstuk beschrijven wij per MVO speerpunt wat we in 2019 bereikt hebben. Daarna blikken
we alvast vooruit naar de periode 2020 t/m 2022.

3.1 Werkgelegenheid
Indicator
Aantal medewerkers in dienst (FTE’s)

2016
89

2017
99

2018
95

2019
105

De markt blijft groeien. Hierdoor konden wij in 2019 meerdere mensen aannemen. Vooral op
kantoor heeft er een verjonging plaatsgevonden. Wij zijn blij met deze nieuw krachten en hopen
dat zij zich zullen ontwikkelen tot een stabiele en dragende factor binnen Boeve Afbouw.

3.2 Verhouding tussen werkgever en werknemer
In 2019 is er een MVO enquête uitgevoerd onder medewerkers. Daaruit is
gebleken dat medewerkers over het algemeen tevreden zijn over de kwaliteit van
de arbeidsvoorwaarden. Verbeterpunt wat naar voren kwam is het regelmatig
uitvoeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en het hebben van
duidelijke taakomschrijvingen.
Nieuw sinds 2019 is de aanstelling van een vertrouwenspersoon; Johan Kuiers (afdeling P&O),
laagdrempelig en makkelijk benaderbaar voor werknemers.
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3.3 Gezondheid en veiligheid
Indicator
Verzuimcijfer (Lost Time Injury Frequency Rate)
Aantal periodieke medische onderzoeken per
jaar (PAGO)

2016
5,75
17

2017
7,05
16

2018
7,81
0

2019
7,62
0

Er is onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van een exoskelet op de bouwplaats (zie foto’s
hieronder). Dit zit nog de testfase, per vakgroep wordt er getest en waar nodig worden aanpassingen
voorgesteld aan het skelet. Alle bevindingen en resultaten die hieruit voorvloeien zullen nog
geëvalueerd worden.
Nood- en calamiteitplannen nog meer bekendheid geven en vaker oefenen was een punt van
feedback vanuit de werknemers. Komende jaren gaan we hier meer aandacht aan geven.
Het verzuimcijfer over 2019 is gedaald ten opzichte van 2018. Daarnaast zijn er vijf
bedrijfsongevallen geweest gedurende 2019. Voorlichting en veiligheid blijft door middel van
herhaling een doorlopend proces.
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3.4 Opleiding en onderwijs
Indicator
Aantal gevolgde cursussen en opleidingen

2016
17

2017
14

2018
23

2019
28

Investeren in eigen mensen en stagiairs is belangrijk. Daarom wil Boeve Afbouw haar
medewerkers bewust maken van de mogelijkheden om een opleiding of een cursus
te volgen. In 2019 is het aantal gevolgde opleidingen en cursussen opnieuw gestegen.
Een positief signaal in tijden van drukte, wat wij de komende jaren willen doorzetten.
Boeve Afbouw wil ook meer markten gaan bedienen in de toekomst, en het opleiden
van medewerkers is belangrijk hierin.

3.5 Grondstoffen
Indicator
Kosten per jaar voor afvalverwerking per M€ omzet
Hoeveelheid papierafval per M€ omzet (kg)
Hoeveelheid bouw- en sloopafval per M€ omzet (kg)
Hoeveelheid puin per M€ omzet (kg)
Hoeveelheid folie per M€ omzet (kg)
Hoeveelheid afvalhout per M€ omzet (kg)

2016 2017 2018 2019
€ 599 € 717 €757 €449
113
110
90
88
3.169 3.890 4.286 2.186
255
282
32
26
20
21
210
116
56
156

Waar voorgaande jaren een stijgende lijn te zien was in de afvalkosten relatief aan de omzet, was er
in 2019 een flinke daling. Vooral de hoeveelheid bouw- en sloopafval is afgenomen. Ook voor papier
is er een daling te zien in de hoeveelheid per euro omzet.
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De hoeveelheden puin konden niet achterhaald worden, vanwege het uitblijven van door ons
opgevraagde gegevens. Voor folie en hout is in 2019 de hoeveelheid per euro omzet wel gestegen,
met name voor hout.
De daling van de afvalkosten relatief aan de omzet is een gevolg van het afvalbeheerplan dat in 2019
is uitgevoerd. Wij zullen dit afvalbeheerplan de komende jaren doorzetten en waar nodig verbeteren.

3.6 Energie & Transport
Indicator
Totale CO2-uitstoot in tonnen
CO2-uitstoot in tonnen per M€ omzet
Totaal gasverbruik in m3
CO2-uitstoot door gasverbruik in tonnen
per graaddag
Totaal energieverbruik in kWh
CO2-uitstoot door elektriciteit in tonnen
per FTE op kantoor
Gedeclareerde gereden kilometers
CO2-uitstoot door brandstofverbruik in
tonnen per 100.000 kilometer

2016
878,1
34,6
18.129
12,2

2017
890,9
35,4
16.822
11,2

2018
854,4
27,7
13.525
9,1

2019
755,0
25,2
13.400
9,1

74.656
2,3

69.255
1,5

69.179
0

68.012
0

332.858
26,3

303.379
29,5

261.579
29,8

201.668
29,3

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.
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Doelstellingen voor 2019 t.a.v. de CO2-reductie waren:
- het gasverbruik met 5% verlagen gerelateerd aan de graaddagen t.o.v. het basisjaar 2014;
- het elektraverbruik met 100% verlagen gerelateerd aan het aantal kantoor FTE’s t.o.v. het
basisjaar 2014;
- het brandstofverbruik met 12% verlagen gerelateerd aan de verreden kilometers t.o.v.
het basisjaar 2014;
- voor 2020 overgaan op groene stroom en/of zonnepanelen.
Gasverbruik
In 2019 was de uitstoot gerelateerd aan de graaddagen gedaald met 6,2% ten opzichte van het
basisjaar. De effecten van de zachte winters zijn merkbaar. Wij hebben onze CV ketel deels
gereviseerd. Onze doelstelling is niettemin behaald.
Elektriciteitsverbruik
Op onze bedrijfslocatie in Lemelerveld gebruiken wij 100% groene stroom uit Nederland. Daarmee is
er geen CO2-uitstoot in deze energiestroom. Ook het elektriciteitsverbruik is in 2019 verder gedaald.
Dit betekent dat Boeve Afbouw de doelstelling heeft behaald. Er wordt nog gekeken naar de
mogelijkheden van zonnepanelen op de loods. Dit is een lopend proces, wat komende jaren nog
verder wordt uitgewerkt.

Brandstofverbruik
Het brandstofverbruik van het wagenpark zorgde in 2019 voor het grootste deel van de uitstoot.
Gerelateerd aan de verreden kilometers is er een daling van 3,2 procent ten opzichte van het
basisjaar. De reductie is het resultaat van het vervangen en aanschaffen van nieuwe bedrijfswagens.
De doelstelling is echter niet behaald. Mogelijk was deze te ambitieus.

We willen in 2020 nog meer gaan kijken
hoe de bouwlocaties geografisch liggen
en proberen onze mensen zo
economisch mogelijk op hun werkplek te
plaatsen. Door de investeringen welke
we in 2019 in auto’s hebben gedaan
verwachten we dat de technische dienst,
qua onderhoud, het wat rustiger zal
krijgen. In het eerste kwartaal van 2020
gaan we investeren in elektrisch
materieel.
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3.7 Vooruitblikken
Voor de periode 2020-2022 komt er een nieuw MVO programma. We zijn in 2019 gestart met het
vaststellen van nieuwe belangrijke MVO onderwerpen voor deze jaren. Daarvoor zijn er enquêtes
gedaan onder medewerkers en interviews gehouden met externe betrokkenen van Boeve Afbouw.
Deze enquêtes en interviews hebben ons geholpen om nieuwe relevante en significante MVO
onderwerpen vast te stellen en op basis daarvan de MVO speerpunten voor 2020-2022 te bepalen.
Zo blijven we werken aan verduurzaming.
De MVO speerpunten van Boeve Afbouw voor 2020-2022 zijn:
MVO kernthema
Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk

Mensenrechten
Consumentenaangelegenheden
Milieu, grondstoffen, energie, emissies

MVO speerpunt
Werkgelegenheid
Verhouding werkgever en werknemer
Gezondheid en veiligheid
Opleiding en onderwijs
Diversiteit en kansen
Strategie en beheer
Verbod op discriminatie
Gezondheid en veiligheid van
consumenten
Grondstoffen
Energie
Uitstoot, afvalwater en afvalstoffen
Producten en diensten
Transport

Daarnaast willen we in 2020 de CO2 en MVO bewustwording binnen Boeve Afbouw versterken.

Conclusie
In het jaar 2019 is er weer hard gewerkt. Al onze werknemers bij elkaar hebben dit jaar ruim 151.000
uur gewerkt en bijna 500 projecten afgerond! Ondanks de drukte zijn er ook stappen gezet op MVO
gebied waar wij trots op zijn. Daarnaast zijn er nieuwe energie reductiedoelstellingen en MVO
speerpunten vastgesteld voor de komende jaren. Wij blijven ons dus in 2020 actief inzetten op de
verdere verduurzaming van Boeve Afbouw, in samenwerking met onze medewerkers,
opdrachtgevers, leveranciers en andere belanghebbenden.
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