
| Beyond Challenges |

Maatschappelijk
Verantwoord
Ondernemen

Rapport 
2010-2011





| Beyond Challenges |

Maatschappelijk
Verantwoord
Ondernemen

Rapport 
2010-2011





Info
inhoud 

ALGEMEEN

Onze MVO-rapporteringsmethode 04
Boodschap van onze CEO en COO 08
BESIX Group in de bouwsector 10
Onze businessunits 12
Onze geografische spreiding  14

BEDRIJF

De principes van MVO 
binnen BESIX Group
Visie en missie 18
Waarden en kerncompetenties 19
Gedragscode 20
Corporate governance 21
Raad van Bestuur en Comités 22
MVO-levenscyclus en mijlpalen 24
Bouwen aan innovatie  
en excellentie in de bouw 28
Onze erkenningen 32
Studenten en onderzoek 36

MVO met betrekking 
tot onze stakeholders
Onze algemene aanpak 40
BESIX Group en de media 41
Veiligheid voor alle stakeholders 42
Kwaliteit 48
Onze werknemers 49
Onze leveranciers 57
Onze klanten 60

MVO met betrekking tot 
maatschappelijke betrokkenheid
Milieu 64
BESIX Foundation 73

MVO op de werven 80

Toekomstperspectieven 84

BENELUX-FRANKRIJK

Onder druk van prestatie-eisen  
en -indicatoren voor MVO 91
Duurzaam bedrijf 92
Gezonde stakeholders 94
Natuur – Milieuprestaties 98
Excellentie in MVO op de werven 104

INTERNATIONAAL
EN MIDDEN-OOSTEN

MVO-bewustzijn 122
Duurzaam bedrijf 124
Gezonde stakeholders 127
Natuur – Milieuprestaties 133
Excellentie in MVO op de werven 135

GRI  
MVO-kaderdoelstellingen van BESIX Group 142



Onze MVO
rapporterings-
methode

Hoewel de principes van MVO diep verankerd 
zijn in onze bedrijfsfilosofie en alle bedrijven van 
BESIX Group die principes toepassen in hun 
dagelijkse activiteiten, wil dit rapport alle informatie 
over de intenties, verwezenlijkingen en algemene 
langetermijndoelstellingen van BESIX Group inzake 
MVO samenbrengen.

Dit rapport omvat BESIX Group SA/NV, de 
holdingmaatschappij van de Groep in België, 
en alle directe en indirecte dochterondernemingen 
wereldwijd, die al dan niet worden gecontroleerd 
door BESIX Group SA/NV.

Aangezien BESIX Group voor het eerst over MVO 
rapporteert, mag van dit rapport niet verwacht 
worden dat het volledig is. Het is grotendeels 
opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen 
van het Global Reporting Initiative (GRI). We zijn ons 
ervan bewust dat er nog informatie kan ontbreken en 
dat we ook specifieke aandacht moeten schenken 
aan de rapportering over bepaalde MVO-thema’s 
in de toekomst.

We zijn er echter van overtuigd dat dit rapport zeer 
uitgebreid is en voldoende gedetailleerd opdat de 
lezer zou begrijpen hoe de belangrijkste aspecten 
van MVO geïntegreerd zijn in het bedrijfsmodel van 
BESIX Group.

Als wereldspeler die actief is in ongeveer 15 landen 
moet de Groep vaak rekening houden met de 
bijzonderheden en omstandigheden van elk land 
om MVO-initiatieven op te starten en uit te voeren.

Daarom zal dit rapport uitweiden over enerzijds alle 
MVO-initiatieven voor de hele Groep en anderzijds 
over MVO-thema’s en -initiatieven voor een specifiek 
land of bedrijf binnen BESIX Group. Voor de eerste 
transversale initiatieven op groepsniveau zal dit 
rapport verwijzen naar BESIX Group en voor de 
tweede reeks thema’s en initiatieven naar de naam 
van het betrokken bedrijf binnen BESIX Group 
(BESIX, Six Construct, …) of naar het land waar 
BESIX Group of een van zijn bedrijven actief is.

BESIX Group stelt u met trots 
zijn eerste rapport voor over 
Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) 
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Onze MVO
rapporterings-
methode

Dit betekent dat de specifieke thema’s en initiatieven 
op basis van geografie verder worden ingedeeld 
in twee secties van dit MVO-rapport, zijnde het 
Midden-Oosten en Europa.

Terwijl dit eerste rapport MVO wil invoeren 
binnen BESIX Group, zal het tweede rapport – 
dat naar verwachting over twee jaar zal 
verschijnen – prestatie-indicatoren proberen te 
bepalen overeenkomstig de GRI-normen. Zo zal 
elke stakeholder de thema’s kunnen opvolgen 
waarbinnen ruimte voor verbetering is voor elk 
bedrijf van BESIX Group. Dit gebeurt volgens de 
kaderdoelstellingen voor 2012-2013 inzake MVO 
en Duurzame Bouw, die BESIX Group op het eind 
van dit rapport vastlegt en beschrijft.

Tot slot is dit rapport een aanvulling op het jaarlijkse 
activiteitenverslag van BESIX Group. We verwijzen 
graag naar dit overzicht, dat u kunt downloaden 
via onze website (www.besix.com), voor meer 
gedetailleerde informatie over onze entiteiten, 
activiteiten en de recente verwezenlijkingen 
van BESIX Group in het algemeen en van onze 
dochterondernemingen in het bijzonder.

Kortom, onze MVO-rapporteringsmethode sluit 
aan bij het bedrijfsmodel en de organisatie van 
BESIX Group en houdt rekening met de belangrijkste 
drivers voor BESIX Group.

“ Together for success en Building 
a better world, de vaste slogans 
van BESIX Group, stimuleren en 
ondersteunen al meer dan 100 jaar 
op een doeltreffende manier onze 
excellentie in de bouwsector en ons 
samenhorigheidsgevoel. Dit rapport 
wil de verschillende manieren 
waarop MVO en duurzaamheid 
al jaren in onze projecten en 
activiteiten worden gerespecteerd 
en toegepast beschrijven, ook 
al is dat niet wettelijk verplicht 
of wordt dat niet gevraagd door 
onze klanten. ”

Frédéric de Schrevel,
Secretary General
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“ Dit rapport brengt hulde aan al onze 
enthousiaste collega’s bij BESIX Group die 
betrokken zijn bij MVO, soms zonder zich 
ervan bewust te zijn. Dat is ongetwijfeld 
de beste garantie dat voor MVO een grote 
toekomst is weggelegd bij BESIX Group.  
Het maakt deel uit van wie we zijn. ”

Frédéric de Schrevel,
Secretary General

01
Burj Khalifa,  
Dubai, VAE,  
Architect: Skidmore, 
Owings & Merrill
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Aan dit rapport is de wereldwijde 
referentielijst van GRI (Global Report Initiative, 
www.globalreporting.org) toegevoegd met daarin 
een link naar de inhoud en gegevens van dit rapport. 
BESIX Group wil de globale normen van GRI 
(zie hieronder) immers naleven:

Algemene sociale thema’s van GRI:

 – Diversiteit, i.e. diversiteit verankeren in de 
bedrijfscultuur, een flexibelere werkomgeving 
creëren en de diversiteit binnen het personeel 
verhogen. (H)

 – Gelijke tewerkstellingskansen. (H)
 – Gezondheids- en veiligheidstraining, i.e. 
het risico op ongevallen beperken via 
opleidingsprogramma’s zodat werknemers 
en onderaannemers verantwoordelijk handelen. (H)

 – Betrokkenheid bij de gemeenschap. (H)
 – Training en opleiding van werknemers. (M)
 – Tewerkstelling van vrouwen. (M)
 – Retentie van werknemers. (M)
 – Deelname aan programma’s voor de lokale 
gemeenschap, bv.: (M)
1.  Schenkingen;
2.  Opleidingsprogramma’s;
3.  Bouw van infrastructuur voor leefbare 

gemeenschappen; en
4.  Steun aan de ontwikkeling van 

duurzame gemeenschappen.
 – Vrijwilligerswerk door werknemers. (M)
 – Ontwikkeling van vaardigheden bij jongeren. (L)

Specifieke sociale thema’s van GRI 
voor de bouwsector:

 – Grondregels van de sector om omkoperij 
en corruptie tegen te gaan. (L)

 – Speciale asbesttraining en 
gezondheidsonderzoeken voor personeel. (L)

 – Goedkope huisvesting/huisvesting voor 
lage inkomens. (L)

Algemene milieuthema’s van GRI:

 – Afremming van de opwarming van de aarde 
via beperking van de CO2-uitstoot. (H)

 – Afvalbeperking, bv. minder afval naar 
stortplaatsen. (H)

 – Verminderde uitstoot van vervuilende stoffen. (H)
 – Waterbesparing, bv. lager verbruik van drink-
water en minimale productie van afvalwater. (H)

 – Bescherming van het ecosysteem. (H)
 – Intelligente keuze en gebruik van grondstoffen, 
bv. recycling en hergebruik van materiaal, bevor-
dering van gebruik van materialen die zuinig 
omgaan met de natuurlijke hulpbronnen. (H)

 – Bevordering van milieubeheer in de hele 
toeleveringsketen. (M)

 – Gebruik van alternatieve transportmiddelen, 
bv. gebruik van efficiëntere transportmiddelen 
en verminderde afhankelijkheid van 
motorvoertuigen. (M)

 – Recycling van kantoormateriaal, bv. papier, 
flessen en blikjes. (L)

 – Lager energieverbruik op kantoor en 
verminderde uitstoot van broeikasgassen. (L)

 – Bevordering van biodiversiteit.

Specifieke milieuthema’s van GRI 
voor de bouwsector:

 – Verminderde CO2-uitstoot via maatregelen zoals: 
1. Beperking van de hoeveelheid grond die kan 

worden afgevoerd op projectlocaties;
2. Beperking van de transportafstand; en
3. Invoering van rijpraktijken die het 

brandstofverbruik verminderen voor 
bouwvoertuigen en zware machines.

 – Maatregelen om bouwafval te beperken. (H)
 – Gebruik van ‘groen’ bouwmateriaal 
in ontwerpen. (H)

 – Hergebruik en recycling van bouw- 
en afbraakmateriaal. (H)

 – Klinkergehalte: het klinkergehalte in cement 
verminderen door alternatieve grondstoffen 
te gebruiken en zo zuiniger omgaan met de 
natuurlijke hulpbronnen. (H)

 – Verlaging van het geluidsniveau, bv. door het 
gebruik van niet-stotend afbraakgereedschap, 
zoals hydraulische brekers en geluidwering. (M)

 – Maatregelen om de fauna te beschermen. (L)
 – Verminderd en/of veilig gebruik van gevaarlijke 
chemische stoffen. (L)

Algemene economische thema’s van GRI:

 – Economische impact op/bijdrage aan 
de gemeenschap. (H)

 – Goedkope huisvesting/huisvesting voor 
lage inkomens. (L)

 – Gebruik van lokale hulpbronnen. (L)

High frequency of reporting (H)
Medium frequency of reporting (M)

Low frequency of reporting (L)
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Philippe Quoilin,
COO, 
BESIX – Contracting

MVO als een van de pijlers van de groei van 
BESIX Group en innovatieve bouwoplossingen

Boodschap 
van onze CEO 
en COO

In 2009 vierde BESIX Group zijn honderdste verjaardag. Bij die gelegenheid werd de 
aandacht van de stakeholders van de Groep getrokken door twee grote initiatieven.

Eerst en vooral werd het boek, Building Experience, De honderdjarige geschiedenis 
van de Belgische bouwonderneming BESIX, gepubliceerd. Dit boek brengt de zin voor 
innovatie en ondernemerschap van BESIX Group tot uiting. Verder werd een stichting 
opgericht onder Belgisch recht, BESIX Foundation, die de steun van de Groep aan 
sociale, humanitaire en milieu-initiatieven in daadwerkelijke acties omzet, in de landen 
waar de Groep actief is.

De oprichting van BESIX Foundation was het logische gevolg van een oprecht 
verantwoordelijkheidsgevoel dat niet alleen aanwezig is in de activiteiten van 
BESIX Group, maar ook blijkt uit de voortdurende aandacht voor onze impact op de 
menselijke en sociale omgeving in alle landen waar we actief zijn. Sinds de oprichting 
heeft BESIX Foundation al meer dan 66 verenigingen en initiatieven ondersteund.

Tegelijkertijd bevestigde BESIX Group de kerncompetenties die centraal staan in de 
ontwikkeling van zijn MVO-beleid. Flexibiliteit, resultaatgerichtheid, innovatie, teamwerk 
en ondernemerschap zijn de opvallende pijlers van al onze initiatieven inzake MVO. 
Ze weerspiegelen de overtuiging van het management dat het bewustzijn rond MVO 
in het algemeen en rond Duurzame Bouw in het bijzonder kan worden aangemoedigd, 
enerzijds via innovatie en een blijvend verantwoordelijkheidsgevoel en anderzijds via 
incentives en consequente actieplannen voor de hele Groep.

In 2010 publiceerde de International Organization for Standardization (ISO) internationale 
Richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen onder de naam ISO 26000. 
Net als in het verleden met ISO 9001 en ISO 14001 greep BESIX Group de gelegenheid 
aan om zijn MVO-initiatieven nog verder te consolideren en te stimuleren.
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Johan Beerlandt, 
CEO, 
BESIX Group

In onze activiteitenverslagen schonken we al aandacht aan belangrijke MVO-initiatieven 
die de bedrijven van de Groep ondernemen. Het management van BESIX Group besliste 
dat er een Rapport van BESIX Group over MVO en Duurzame Bouw moest worden 
gepubliceerd. Het management was van mening dat dit een noodzakelijke stap was, 
en bovendien vroegen stakeholders steeds meer naar deze informatie.

Gebaseerd op een reputatie en referenties die al meer dan 100 jaar standhouden en op 
een wereldwijde ervaring blijft het management ervan overtuigd dat het de prioriteit en 
verantwoordelijkheid is van BESIX Group om nog meer creatieve, veilige en duurzame 
bouwoplossingen te ontwikkelen. Daarom richten we ons in dit MVO-rapport specifiek 
op activiteiten en projecten waarbij initiatieven worden genomen rond Duurzame Bouw.

Zulke specifieke acties en initiatieven zijn alleen mogelijk binnen het kader van een 
uitgebreidere MVO-filosofie. Dit MVO-rapport beschrijft dan ook ons MVO-beleid en 
al onze doelstellingen en inspanningen op het gebied van MVO.

Tot slot willen we met dit MVO-rapport de stakeholders van BESIX Group betrekken 
bij ons MVO-beleid, zoals aanbevolen door ISO 26000. Alle stakeholders, zowel 
interne als externe, worden aangemoedigd om dit rapport te zien als een mogelijkheid 
om meningen en ideeën uit te wisselen die bijdragen tot de verdere duurzame en 
maatschappelijk verantwoorde groei en ontwikkeling van BESIX Group in zijn geheel.

Ph. Quoilin   J. Beerlandt
Chief Operating Officer  Chief Executive Officer
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) is een vorm van algemene zelfregulering die 
geïntegreerd wordt in het bedrijfsmodel. MVO wil 
de verantwoordelijkheid van het bedrijf aanspreken voor 
de impact die zijn activiteiten hebben op de samenleving 
en op de verschillende interne en externe stakeholders. 
BESIX Group engageert zich om initiatieven en 
actieplannen uit te werken rond MVO en ze te 
integreren in zijn organisatie. Het bedrijfsmodel van 
BESIX Group kan als volgt worden samengevat.

BESIX Group 
in de 
bouwsector

01
New Orleans-toren, 
Rotterdam, Nederland, 
Architect: Alvaro Siza
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Focus op de bouwsector  
en de MVO-trend

Alleen al in Europa zijn er 26 miljoen arbeiders 
rechtstreeks of onrechtstreeks tewerkgesteld in de 
bouwsector (Bron: European Construction Industry 
Federation/FIEC). Dat is goed voor ongeveer 30% 
van de industriële tewerkstelling in Europa.

De Europese bouw- en infrastructuursector 
wordt vaak beschouwd als

 –  de motor voor een groot deel van de B-to-B 
industriële sectoren;

 – de sector met een hoog percentage (30%) aan 
dodelijke ongevallen wereldwijd, met elk jaar 
meer dan 100.000 arbeiders die het leven laten 
op de bouwplaats;

 – de ‘40%-sector’ die 40% van alle 
energiebronnen en grondstoffen gebruikt om 
gebouwen op te trekken en te exploiteren, die 
daarbij zorgt voor 40% van de CO2-uitstoot en 
die bij de bouw en afbraak van gebouwen 40% 
van alle afval produceert.

De bouwsector wordt daarenboven steeds 
meer geconfronteerd met richtlijnen en normen 
die worden opgelegd door verschillende 
organisaties, zoals de VN, de OESO of de EU, 
en dat op verschillende gebieden, waaronder:

 – hernieuwbare energieën & CO2-uitstoot;
 – gebruik van duurzame materialen en 
duurzame overheidsopdrachten;

 – corporate governance;
 – mensenrechten en omkoping;
 – risicobeheersing en MVO;
 – normen en standaarden, zoals ISO 14001, 
ISO 14064, MVO Prestatieladder (NL), 
LEED, BREEAM, HQE, PromisE, ESTIDAMA, 
ISO 26000, Global Compact CSR, Global 
Reporting Initiative CSR, European Alliance 
for CSR en duurzaamheidsindexen.

De bouw- en infrastructuursector begint de 
bovenstaande richtlijnen en normen inzake MVO 
en duurzaamheid geleidelijk aan toe te passen 
in zijn activiteiten.

Deze trend omvat de zes traditionele domeinen 
van MVO, zijnde het milieu, de arbeidsrelaties 
en -voorwaarden, de zakelijke praktijken, de 
lokale gemeenschap en de lokale ontwikkeling, 
de mensenrechten en de corporate governance.

De MVO-trend die de bouw- en infrastructuursector 
de laatste jaren kent uit zich uiteindelijk in verschillen 
in bewustzijn en maturiteit. Deze verschillen zijn 
afhankelijk van de landen en hun culturele, sociale 
en politieke omgevingen.
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Onze 
businessunits
Om doeltreffend te kunnen inspelen op de verschillende 
eisen en opportuniteiten van de markt, is BESIX Group 
ingedeeld in drie belangrijke businessunits.

Contracting

Alle bouwactiviteiten en de daaraan verbonden 
middelen zijn samengebracht onder ‘Contracting’, 
zoals civiele en maritieme werken, bouw, wegen en 
infrastructuur, funderingen, milieu-infrastructuren 
en facility management.

Deze structuur werd opgezet met de bedoeling 
om wereldwijd en lokaal actief te zijn, om te blijven 
groeien, om hoogstaande kwaliteit te leveren en 

om synergieën en competentiecentra of netwerken 
te ontwikkelen binnen BESIX Group.

BESIX Group wil daarnaast ook uitdagende 
bouw- en infrastructuurprojecten aannemen en 
uitvoeren, waarbij de Groep vooral een beroep 
doet op de transversale competenties van zijn 
belangrijke bedrijven BESIX en Six Construct. 
Het wil voorts lokaal optreden voor traditionele en 
middelgrote contracten via geaffilieerde lokale of 
regionale aannemers.

01
Ferrari World,  
Abu Dhabi, VAE,  
Architect: M’s Benoy

02
Residentie ‘Leskoo’, 
Oudenaarde, Belgium, 
Architect: Buro II

012 | Algemeen | Over BESIX 



02

Real Estate Development

Onder vastgoed vallen bij BESIX Group vooral 
residentiële projecten, kantoor- en hotelbouw, 
de bouw van supermarkten en winkelcentra, 
gemengde projecten en preconstructie verkoop. 
BESIX Real Estate Development (BRED), 
dat voornamelijk actief is in België, en enkele andere 
bedrijven van BESIX Group in verschillende landen 
horen bij deze businessunit.

Concessions & Assets

BESIX Group blijft zijn ervaring met publiek-
private samenwerkingen, concessies en activa 
verder uitbreiden. De Groep profileert zich als een 
projectontwikkelaar en biedt openbare overheden 
projecten aan met een all-in service. Dit gaat van 
het ontwerp, de bouw en het onderhoud van het 

afgewerkte project (gebouw, snelweg, tunnel, enz.) 
tot de financiële ondersteuning en investering door 
een gerenommeerde privépartner. Op die manier 
maakt de Groep optimaal gebruik van de synergieën 
die er bestaan binnen BESIX Group.

Meer gedetailleerde informatie over de recente 
projecten en verwezenlijkingen van onze 
businessunits vindt u in het activiteitenverslag 
van BESIX Group.

De belangrijkste resultaten van BESIX Group zijn 
eveneens in het activiteitenverslag opgenomen. 

Inzake MVO evalueert elke businessunit van 
BESIX Group zijn eigen klanten en stakeholders 
evenals de eisen van zijn markten om de impact van 
zijn activiteiten op de samenleving en stakeholders 
te bepalen en zijn MVO-initiatieven en -actieplannen 
door te voeren.
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Onze 
geografische 
spreiding
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BESIX Group is momenteel actief in 17 landen 
op 4 continenten en stelt wereldwijd meer dan 
18.000 mensen tewerk. Meer dan 60% van de omzet 
van BESIX Group is toe te schrijven aan de activiteiten 
met internationale partners en lokale leveranciers 
en onderaannemers.

De Groep heeft een indrukwekkende reputatie 
opgebouwd in de internationale markt, vooral 
in de Europese Unie, Oost-Europa, Noord- en 
Centraal-Afrika, maar ook in het Midden-Oosten, 
Centraal-Azië en recentelijk in Australië.

Inzake MVO moet elke businessunit, en zelfs 
elk bedrijf van BESIX Group, de eisen van alle 
stakeholders in zijn land evalueren, van de klant over 
de leveranciers en onderaannemers tot, last but not 
least, de autoriteiten. Het engagement voor MVO 
van elk bedrijf binnen de Groep hangt in hoge mate 
af van de impact van zijn activiteiten, ontwikkeling en 
groei op die stakeholders en op de gemeenschap 
waarin het actief is.

De geografische spreiding en bijzonderheden van 
BESIX Group, hebben bijgevolg een grote invloed 
op het bewustzijn en de acties rond MVO.

Toch wil BESIX Group systematisch en 
in belangrijke mate streven naar hogere 
normen en voorschriften inzake MVO dan 
die waarnaar doorgaans verwezen wordt in 
het betreffende land. Zo kunnen we op elk 
lokaal niveau de belangrijkste doelstelling 
van BESIX Group – welvaart bevorderen – 
realiseren en onze hoge en specifieke ambities 
en verantwoordelijkheden rond mensen en 
planeet waarmaken.
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Onze visie en missie

De principes  
van MVO binnen 
BESIX Group
In de volgende hoofdstukken van dit verslag 
willen we toelichten hoe BESIX Group MVO 
vorm geeft in zijn bestuur, dagelijkse activiteiten 
en wereldwijde doelstellingen.

Visie

 – Onze expertise in bouwstructuren & 
gebouwen van hoge kwaliteit voortdurend 
verder ontwikkelen.

 – Een sterke Belgische identiteit behouden 
maar ook groeien als wereldspeler in de 
bouw- en aanverwante sectoren, en een 
duurzame geografische expansie en 
diversificatie bevorderen.

 – Om diensten aan te bieden met een echte 
meerwaarde moeten we de vaardigheden 
van de Groep verder uitbreiden, ook op 
het vlak van alternatieve contractvormen, 
en recurrente langetermijninkomsten genereren, 
zoals via PPS (Publiek-Private Samenwerking), 
DBFM (Design, Build, Finance & Maintain) 
of concessies.

 – Het beleid inzake gezondheid, veiligheid en 
milieu nog verbeteren.

 – Onder meer via BESIX Foundation de 
Groep betrekken bij de gemeenschap, 
door initiatieven op het vlak van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid te ondersteunen.

Missie

 – De klanten een totale dienstverlening op maat 
aanbieden met zin voor ondernemerschap 
en risicobeheersing.

 – De knowhow en creativiteit van de eigen 
bouwspecialisten van de Groep aanwenden 
om innovatieve oplossingen te leveren.

 – Een coherente en complementaire 
groepsstructuur ontwikkelen die aansluit bij 
een duurzame aanpak en een strategie die 
voortdurend focust op nieuwe opportuniteiten.

 – Synergieën creëren tussen de bedrijven 
van de Groep en tussen de collega’s via 
een gemeenschappelijke identiteit en 
gedeelde waarden.
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Onze waarden en 
kerncompetenties

BESIX Group hanteert vijf waarden 
in zijn relaties met externe stakeholders.

Excellentie
We streven ernaar om de hoogste normen 
van professionalisme en prestaties na te leven.

Innovatie
We zoeken voortdurend naar vernieuwende 
manieren om onze prestaties nog te verbeteren.

Veiligheid
We zorgen voor een veilige werkomgeving 
voor wie voor en met ons werkt.

Teamgeest
We geloven in teamwerk en de onbeperkte 
mogelijkheden en kracht van samenwerking.

Uitdaging
We breiden onze expertise voortdurend uit 
door nieuwe uitdagingen aan te gaan.

In zijn relaties met interne 
stakeholders plaatst BESIX Group 
vijf kerncompetenties van de Groep 
centraal voor zijn MVO-initiatieven. 
BESIX Group wil dat alle personeelsleden 
die competenties delen. Nieuwe en huidige 
personeelsleden moeten die competenties 
ontwikkelen en toepassen in hun dagelijkse 
communicatie, taken en activiteiten zodat ze 
sterk en succesvol kunnen presteren.

Flexibiliteit
Wees ruimdenkend, sta open voor nieuwe 
opportuniteiten, pas uw gedrag en aanpak indien 
nodig aan om optimaal te presteren.

Resultaatgericht
Focus op de vastgelegde doelstellingen, 
objectieven en resultaten.

Innovatie
Denk creatief, start, stuur en stimuleer 
veranderingsprocessen, ontwikkel en steun nieuwe 
en vernieuwende oplossingen, presteer volgens de 
relevante interne en externe normen van excellentie 
en overtref ze zelfs.

Ondernemingszin
Wees zelfstandig en neem initiatief, grijp 
winstgevende opportuniteiten aan en beschouw 
verandering als een uitdaging.

Teamwerk
Zorg dat u kunt en wilt samenwerken met collega’s 
met een verschillende achtergrond en cultuur om de 
gezamenlijke doelstellingen te realiseren.
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Onze gedragscode
BESIX Group vraagt elk bedrijf van de 
Groep expliciet om de specifieke regels, 
codes en richtlijnen na te leven die voor een 
project of een activiteit worden vereist door 
de klant, publiek of privé, en door de lokale 
autoriteiten die bij het project of de activiteit 
in het betreffende land of de betreffende 
regio betrokken zijn.

Bij aanbestedingen en de toekenning van contracten, 
respecteert het betrokken bedrijf van de Groep de 
relevante bepalingen en vereisten naast zijn eigen 
normen op het vlak van kwaliteit, gezondheid, 
veiligheid en milieu, dit in overeenstemming met zijn 
verschillende ISO- en gelijkwaardige certificaten.

BESIX Group wil zijn zelfregulering inzake MVO 
afstemmen op de internationale ISO 26000- 
en GRI-normen. Daarom heeft de Groep besloten 
om – zodra dit MVO-rapport gevalideerd is – 
een degelijk kader voor BESIX Group uit te werken 
voor de ontwikkeling van een oprecht MVO-beleid 
rond de zes traditionele MVO-domeinen, nl. de 
arbeidsrelaties en -voorwaarden, het milieu, de 
zakelijke praktijken, de lokale gemeenschap en 
de lokale ontwikkeling, de mensenrechten en de 
corporate governance.

Zo zal BESIX Group een Gedragscode van 
BESIX Group opstellen. Dit zal een kader bieden dat 
elke businessunit en elk bedrijf van BESIX Group 
verder kan uitwerken. Het moet daarbij rekening 
houden met de toepasselijke normen en de 
impactanalyse op zijn activiteiten en het land 
waarin het actief is.

BESIX Group zal eveneens een uitgebreide 
reeks beste praktijken en ethische richtlijnen 
verzamelen ter aanvulling van de Gedragscode 
van BESIX Group, met inachtneming van de reeds 
bestaande richtlijnen en normen die uitgaan van 
internationale organisaties.

De naleving ervan zal op het niveau van BESIX Group 
opgevolgd worden, en de Code zal van toepassing 
zijn op elk bedrijf van BESIX Group. Elk bedrijf zal 
echter het recht hebben om beperkte wijzigingen 
aan te brengen met betrekking tot de bijzonderheden 
van het betreffende land of de betreffende sector. 
Voorwaarde is dat het bedrijf te allen tijde hogere 
normen nastreeft dan de gebruikelijke normen in 
de betreffende regio of sector.

De publicatie van de Gedragscode van BESIX Group 
is een van de doelstellingen van BESIX Group inzake 
MVO voor 2012-2013.
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Onze corporate 
governance
BESIX Group volgt de Belgische aanbevelingen inzake corporate governance 
voor niet-beursgenoteerde bedrijven. BESIX Group heeft ook enkele Groepsregels  
of governanceregels ingevoerd voor BESIX Group en de bedrijven van BESIX Group.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van BESIX Group 
speelt een actieve en vaste rol. De Raad 
ondersteunt – met de hulp van adviescomités – 
de CEO en het management bij de operationele 
activiteiten en financiële controle van BESIX Group 
evenals zijn filialen, en verdedigt hun belangen, 
vooral in geval van een crisis of conflict.

De samenstelling van de Raad van Bestuur, 
met vier externe bestuurders waaronder de 
voorzitter, verzekert evenwicht en onafhankelijkheid. 
Beslissingen worden in overleg genomen en de 
werking van de raad wordt regelmatig geëvalueerd.

Adviescomités

Binnen de Raad van Bestuur van BESIX Group 
worden adviescomités opgericht. Die comités 
bereiden de onderwerpen voor die tijdens de 
vergaderingen van de Raad worden besproken, 
en formuleren opinies en aanbevelingen:

Het Auditcomité
richt zijn aandacht op de geconsolideerde 
jaarrekeningen en tussentijdse financiële rapporten 
en het statutaire jaarverslag, in samenwerking 
met het management van BESIX Group en de 
bedrijfsauditor. Het comité houdt ook toezicht op het 
interne controlesysteem, op de voornaamste risico’s 
die de activiteiten van BESIX Group en de bedrijven 
van BESIX Group inhouden en op goed bestuur.

Het Remuneratie- en Benoemingscomité
controleert en evalueert de prestaties van de 
Senior Managers van BESIX Group en het 
personeelsbeleid van BESIX Group en de 
bedrijven van BESIX Group.

Het Uitvoerend & Strategisch Comité
focust op de visie, de missie en de daaruit 
voortvloeiende strategische doelstellingen van 
BESIX Group en de bedrijven van de Groep, 
evenals op de uitvoering en controle ervan.

Om een kwaliteitsvolle dienstverlening, een 
degelijke rapportering en een collegiale sfeer 
te verzekeren, wordt het management van 
BESIX Group betrokken bij de realisatie van 
de bedrijfsstrategie, zoals die werd opgesteld 
door de Raad van Bestuur en wordt uitgevoerd 
door de CEO. Daarom is het management van 
BESIX Group ook vertegenwoordigd in het 
Uitvoerend & Strategisch Comité.

Raad van Bestuur:
van links naar rechts - 
zittend:
Luc Vandewalle
Salman Butt
Osama Bishai
van links naar rechts - 
staand:
Paul Mouton
Yves Windelincx
Nassef Sawiris
Baron Jean Stéphenne
Johan Beerlandt
Frédéric de Schrevel
Philippe Quoilin
Baron Philippe Vlerick
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Raad van Bestuur 
en Comités van 
BESIX Group
Raad van Bestuur
Baron Jean Stéphenne 1 Voorzitter (extern bestuurder)
Johan Beerlandt 2 Vicevoorzitter,
 Chief Executive Officer
Nassef Sawiris  Vicevoorzitter
Luc Vandewalle  Bestuurder (extern bestuurder)
Baron Philippe Vlerick  Bestuurder (extern bestuurder)
Philippe Quoilin  Bestuurder
Osama Bishai  Bestuurder
Salman Butt  Bestuurder (extern bestuurder)
Yves Windelincx 3  Bestuurder (extern bestuurder)

 Einde mandaat: 2013

Auditcomité Remuneratie- en Benoemingscomité
Luc Vandewalle (Voorzitter) Baron Jean Stéphenne 1 (Voorzitter)
Baron Philippe Vlerick Johan Beerlandt 2

Fadi Kiama Nassef Sawiris
Yves Windelincx 3

Het Strategisch & Executief Comité
Johan Beerlandt 2 (Voorzitter) Chief Executive Officer
Nassef Sawiris  Vicevoorzitter
Philippe Quoilin 4 Chief Operating Officer (Contracting)
Paul Mouton 5 Chief Financial Officer
Jules Janssen 6 General Manager (Construction)
Philippe Dessoy General Manager – Middle East

Frédéric de Schrevel 7  Lid op uitnodiging,
 Secretary General – General Counsel
Geert Aelbrecht 8  Lid op uitnodiging,
 Group Human Resources Director

(situatie op 30 maart 2012)
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Volgens de corporate governance van BESIX Group, 
zoals ook vastgelegd in de eerder vermelde 
Groepsregels, moet elk bedrijf van BESIX Group 
geleid worden door een Raad van Bestuur of een 
bestuursorgaan dat dezelfde verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden heeft die in België gebruikelijk zijn 
voor de Raad van Bestuur van een société anonyme 
of een naamloze vennootschap. Dat bestuursorgaan 
wordt regelmatig gecontroleerd door de 
aandeelhouders van de bedrijven van de Groep, 
en alle bedrijven van de Groep worden regelmatig 
gecontroleerd door hun bedrijfsauditor.

Bij joint ventures met derde partijen, wordt vóór of 
bij de oprichting specifiek aandacht besteed aan de 
afspraken tussen de aandeelhouders betreffende 
de bestuursregels en alle relevante regelingen 
binnen en aangaande de joint venture, om zo 
belangenconflicten te vermijden en de mogelijkheid 
van een exit te voorzien.

Alle bedrijven van de Groep BESIX worden opgericht 
met beperkte aansprakelijkheid van aandeelhouders, 
behoudens specifieke governanceregels van 
BESIX Group voor projecten die meer steun of 
hogere garanties vereisen.

1 Permanent vertegenwoordiger van Innosté NV
2 Permanent vertegenwoordiger van Bevafin NV
3 Permanent vertegenwoordiger van Windy SPRL
4 Permanent vertegenwoordiger van Philippe Quoilin SPRL
5 Permanent vertegenwoordiger van Sheep Management SPRL
6 Permanent vertegenwoordiger van CJ Projects SPRL
7 Permanent vertegenwoordiger van Arthepa BVBA
8 Permanent vertegenwoordiger van Gacco BVBA
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MVO-levenscyclus 
en mijlpalen 
voor 2010-2011

Verwijzend naar de gebruikelijke MVO-normen 
geeft de grafiek een overzicht van de belangrijkste 
activiteiten van BESIX Group (in het middelste wiel), 
de verschillende stakeholders van BESIX Group 
(in het blauwe wiel), zowel interne als externe, 
en de reikwijdte van de MVO-doelstellingen en 
-initiatieven (in de buitenste vierkante kadertjes) die 
(zullen) worden uitgewerkt rond het drievoudige 
PPP (Prosperity, People, Planet) en de zes 
bovenvermelde MVO-principes die in de bouwsector 
algemeen worden toegepast.

De levenscyclus dient als tool om alle doelstellingen, 
plannen en verwezenlijkingen van de bedrijven 
van de Groep BESIX op het gebied van MVO te 
stimuleren en op te volgen.

Elk bedrijf van de Groep wordt gevraagd om vanaf 
2012 zijn doelstellingen, plannen, verwezenlijkingen 
en indicatoren inzake MVO te documenteren en 
daarbij te verwijzen naar de levenscyclus van 
BESIX Group en de internationale GRI-normen.

Toekomstige mijlpalen moeten ook worden 
gedocumenteerd en opgevolgd. Ter illustratie van de 
eerder vermelde aanpak van BESIX Group volgen 
hierna de mijlpalen voor 2010-2011, in afwachting 
van de toelichting bij de verschillende initiatieven 
verder in dit MVO-rapport.
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MVO bij 
BESIX Group

Idee
Aanvraag

Personeels- 
leden

Welzijn op het werk
Gezondheid & veiligheid
Opleidingen
Carrièremanagement
Bevordering  
van inzetbaarheid
Werkrelaties
Remuneratie & beloning
Mensenrechten
Niet-discriminatie
Continue  
interne communicatie

Beste expertise
Dienstverlening op maat
Innovatieve oplossingen
BIM-model
Echt partnership
Integratie van veiligheid, 
milieu- en sociale factoren

Ethische praktijken
Kwaliteit van producten  
en diensten
Lokale leveranciers
Eerlijke toegang tot 
zakelijke opportuniteiten
Partnerships betreffende 
dezelfde waarden
Integratie van veiligheid, milieu-  
en sociale factoren

Duurzame groei
Corporate governance
Degelijke ROI

Partnership met 
lokale gemeenschap
Lokaal personeel  
aanwerven en opleiden
Integratie van veiligheid,  
milieu- en sociale factoren
Lokale sociale projecten 
ondersteunen via 
BESIX Foundation

Onderzoek  
ondersteunen
Professionele ervaring  
laten opdoen
Opleidingen &  
seminaries aanbieden
Jobopportuniteiten  
aanbieden
Sociale media

Deel uitmaken van verenigingen/federaties 
die bijdragen aan de relatie van de sector 
met de overheid

Projecten ondersteunen die meer respect voor 
MVO stimuleren

Europese richtlijnen en aanbevelingen om 
sociale en milieucriteria op te nemen in alle 
Europese aanbestedingen

Persconferenties & continue 
en relevante info
Website
Transparantie
Consistent met onze activiteiten

Vastgoed- 
ontwikkeling

Facility  
Management

PPP 
concessies 

activa

Klanten

Media

Overheid

Consultant-
ingenieurs

Architecten

Leveranciers

Investeerders

Lokale  
gemeen- 
schappen

NGO’s

Kandidaten

Universiteiten

Opknappen
Renoveren
Recycleren

Sloop

Project- 
ontwikkeling

Ontwerp

Financiering

Bouw

Operating

Onderhoud
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People

BESIX Foundation bestond in januari 2011 
twee jaar.

BESIX Group telde 167 nieuwe werknemers in 2011 
(waarvan 30 junior ingenieurs).

BESIX Group werd in mei 2011 genomineerd voor 
de Belgische Solidaritest Award (die bedrijven 
beloont voor hun MVO-initiatieven) en de Best 
Practice Award (voor innovatieve projecten 
rond sociale solidariteit).

BESIX Group lanceerde in juni 2011 zijn Chairman’s 
HSE Awards, die innovatie op het vlak van 
veiligheid, gezondheid en milieu willen erkennen.

260 collega’s hebben deelgenomen aan de 
Solidarity Days van BESIX Foundation in 2011 
om non-profitorganisaties uit de Benelux en Frankrijk 
te steunen.

BESIX Foundation ‘Right 2 Learn’ organiseert 
IT-cursussen voor arbeiders in Dubai om hen te 
leren een computer te gebruiken. Zo kregen ze 
de kans om e-mails te versturen of rechtstreeks 
en gratis met hun familie thuis te praten zonder 
dure telefoongesprekken te moeten betalen. 
De cursussen werden in september 2011 opgestart.

Met Climbing for Life bereikte de wielerploeg van 
BESIX Group (38 deelnemers) in september 2011 
de top van de Col du Galibier in de Franse Alpen. 
Op die manier hielpen ze geld in te zamelen voor 
de behandeling van mucoviscidose, astma en 
andere longaandoeningen.

BESIX Young Community in Qatar sponsorde 
in december 2011 een concert in Doha. 
Een deel van de opbrengst uit de ticketverkoop 
ging naar ‘Resto du Cœur’, een bekende 
liefdadigheidsorganisatie in België en Frankrijk.

01
Waterzuiveringsstation, 
Wathba, Abu Dhabi, VAE

02
Poolstation ‘Princess 
Elisabeth’, Antarctica, 
Architect: International 
Polar Foundation, 
Philippe Samyn & Partners
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Planet

Het Cleveland-ziekenhuis is het 
eerste LEED-project in het Midden-Oosten. 
Het wordt gebouwd door Six Construct in 
joint venture. Het ziekenhuis van wereldklasse zou 
het LEED Gold-certificaat moeten behalen, dat sinds 
2010 in Abu Dhabi wordt toegekend.

In 2010 werden grote gecertificeerde projecten 
opgestart, zoals Carpe Diem dat het HQE-certificaat 
(zeer goed) en het LEED Gold-certificaat behaalde, 
Euralille dat het HQE-certificaat behaalde, een eerste 
ecodistrict in Namen en Aeropolis II, het grootste 
passiefgebouw in België.

Na ISO 14001-certificaten voor BESIX, 
Six Construct en Jacques Delens was het in 2011 
de beurt aan Vanhout en Wust om deze certificatie 
te bekomen.

BESIX Nederland verkreeg in oktober 2011 
het CO2-bewust certificaat niveau 5 en 
behaalde daarmee het hoogste niveau op de 
CO2-prestatieladder van ProRail voor zijn 
aannemers en leveranciers.

Na Vanhout richtte ook BESIX in december 2011 een 
competentiecentrum voor duurzaam bouwen 
op, waar het bedrijf alle referenties en initiatieven 
rond innovatieve groene oplossingen wil centraliseren 
die aan klanten worden voorgesteld.

BESIX verminderde in 2011 zijn CO2-uitstoot met 
2% aan de hand van de Bilan Carbone®-methode.

Prosperity

BESIX kreeg in oktober 2010 de Best Tall Building 
Middle East & Africa Award voor de Burj Khalifa 
(Dubai) van de Council on Tall Buildings and Urban 
Habitat in Chicago.

Op basis van de resultaten van de MVO-werkgroep 
werd in april 2011 besloten om voor het eerst een 
MVO-rapport op te stellen.

Op de Annual Meeting in februari 2011 kwamen 
de Senior Managers van BESIX Group samen 
om te brainstormen over strategie, waarna ze 
in maart 2012 het MVO-model voor het bedrijf 
grondig doorspraken.

In 2011 werd een omzet van 
1,8 miljard euro gerealiseerd.

In 2011 werden 20% meer orders genoteerd 
(3,7 miljard euro).

In 2011 startte BESIX Group activiteiten op in 
3 nieuwe landen, m.n. Australië, Azerbeidzjan 
en Zwitserland, telkens met lokale partners 
en onderaannemers.

BESIX Foundation kreeg in 2011 meer 
dan 350.000 euro voor de ondersteunde 
projecten toegekend.

01 02
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Bouwen aan  
innovatie en  
excellentie in de bouw
BESIX Group investeert niet als zodanig in onderzoek 
en ontwikkeling omdat de resultaten enkel toepasbaar 
zijn in de bouw- en infrastructuursector.

Alleen funderingstechnieken worden verder 
ontwikkeld en onderhouden bij Franki Foundations 
en zijn dochterondernemingen.

BESIX Group investeert hoofdzakelijk in zijn 
technische capaciteiten, vaardigheden en 
ontwikkelingen op het vlak van engineering en design 
in de bouwsector.

Alle technische competenties van de werknemers 
van BESIX Group worden gecentraliseerd 
in een database die beheerd wordt door de 
personeelsafdeling van de Groep.

De belangrijkste engineeringactiviteiten zijn 
ondergebracht bij de designafdelingen in het 
hoofdkantoor van BESIX in Brussel en in het 
hoofdkantoor van Six Construct in Dubai. De beide 
teams werken nauw samen en onderhouden onder 
meer een centrale technische kennisdatabank.

De bovenvermelde teams volgen alle 
Design & Build-projecten op waarop de bedrijven 
van BESIX Group inschrijven of die hen worden 
toegekend. Als een businessunit stimuleren ze 
daarbij efficiëntie, accountability en eigenaarschap.

Geheel in lijn met de waarden en competenties 
van BESIX Group droeg Engineering in 2010 en 
2011 bij aan de verwezenlijkingen van BESIX Group 
inzake MVO.

028 | MVO | Principes binnen BESIX Group



Bijdrage van Design  
aan MVO in 2010 en 2011

Om aan de criteria van het bouwproject te 
voldoen of als de milieuomstandigheden daarom 
vragen, worden al vroeg in het ontwerpproces 
de nodige maatregelen of opties voorzien 
betreffende duurzaamheid. Met de nieuwe 
aanbestedingsprocedures die technische 
alternatieven of opties stimuleren, kan BESIX Group 
zich beter profileren op het gebied van MVO. 
De innovatiekracht van BESIX Group zorgt voor meer 
efficiëntie, stimuleert de innovatie van producten 
en processen, biedt meerwaarde en bevordert 
bijgevolg duurzaamheid.

Engineering is meer dan alleen design: het is 
een proces waarbij ook kostenbeheersing, 
uitvoerbaarheid, veiligheidsoverwegingen en 
milieuzorg een rol spelen.

Engineeringvaardigheden betrekken bij de 
aanbestedingsprocedure kan de kwaliteit, 
duurzaamheid, milieuvriendelijkheid, uitvoerbaarheid 
en competitiviteit van de uiteindelijke offerte 
aanzienlijk verbeteren. Zij hebben ook steeds een 
positieve invloed op de geloofwaardigheid van 
BESIX Group en op het klantenvertrouwen.

Sinds 2010 en 2011 vullen de door Vanhout en 
BESIX opgerichte competentiecentra voor Duurzaam 
Bouwen de competenties aan die BESIX Real Estate 
Development reeds had opgebouwd op het vlak van 
projectontwikkeling en -investering.

Een groot MVO-initiatief 
in 2010 en 2011: 
de groene bouwoplossingen

De designafdeling van BESIX in Brussel kan de 
offertes van de aannemers optimaliseren door 
de kosten te minimaliseren of door alternatieve 
bouwmethodes voor te stellen. Daarnaast kan de 
afdeling ook duurzame oplossingen aanbieden.

Een voorbeeld daarvan is de ondergrondse 
parkeergarage aan het Sint-Pietersstation in Gent. 
Hiervoor stelde BESIX in 2011 alternatieve 
bouwmethodes voor die zorgden voor opmerkelijke 
kwalitatieve verbeteringen in de bouwfase en voor 
milieuvoordelen. Resultaat: een daling van de 
CO2-uitstoot met ongeveer 65%.

Aanbesteding, design en uitvoering zijn de drie pijlers 
waarop innovatieve oplossingen voor duurzaam 
bouwen steunen. In 2010 en 2011 kreeg BESIX 
steeds meer aanvragen van klanten voor deze 
geïntegreerde aanpak.
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Een groot MVO-initiatief in 2010 
en 2011: het BIM-model

Building Information Modelling of BIM is het proces 
waarbij projectgegevens worden gegenereerd en 
beheerd doorheen de levenscyclus van een project. 
Het creëert manieren om informatie uit te wisselen 
tijdens de hele levenscyclus van een project, en dat 
met alle betrokken partijen.

De Engineeringteams van BESIX en Six Construct 
maken steeds meer gebruik van BIM-modellen 
in alle projectfasen en voor verschillende soorten 

projecten. Voor commerciële, communicatieve en 
technische doeleinden worden driedimensionale 
BIM-modellen gebruikt.

De BIM-afdeling van BESIX is sinds 2010 in volle 
ontwikkeling. Er worden ook onderzoeksprojecten 
uitgevoerd in samenwerking met Belgische 
universiteiten, hoofdzakelijk met betrekking tot het 
gebruik van BIM voor de evaluatie en ontwikkeling 
van duurzamere oplossingen.
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Veel aandacht voor 
Methods & Planning

De Methods & Planning-afdeling sluit nauw aan bij 
de Engineeringteams van BESIX en Six Construct.

De synergie tussen deze afdelingen helpt om efficiënt 
in te spelen op de behoeften van alle projecten en 
de aanbestedingsteams.

Voor alle bouwprojecten en civiele werken van 
BESIX Group – groot of klein – wordt een beroep 
gedaan op de diensten van onze eigen planners en 
methode-ingenieurs.

Dit biedt een meerwaarde in verschillende fasen van 
het project, namelijk: aanbesteding, voorbereiding 
van de bouwplaats, controle van de vooruitgang 
van de werken en van de middelen, update van de 
planning tijdens de werken, analyse om verloren tijd 
in te halen of om de werken te bespoedigen.

Naast de traditionele GANTT-grafiek (balken) stellen 
de ingenieurs nog andere informatie ter beschikking 
in de vorm van subplanningen, onder meer per zone, 
middel, materiaal en onderaannemer, ‘time-chainage 
charts’, grafische 3D-voorstellingen, beschrijvingen 
van gemaakte veronderstellingen en beraamde 
middelen en histogrammen (staafgrafieken) van 
middelen en materialen.

Op basis van zijn jarenlange ervaring maakt het 
Methods-team studies en aanbevelingen over het 
bouwverloop en de bouwmethodes, de installaties 
op de bouwplaats, de benodigde uitrusting en de 
keuze en ontwerp van bekisting, en stelt het de 
relevante uitvoeringsmethodes op.

Een afzonderlijke cel zorgt voor de 
analyse en berekening van permanente en 
tijdelijke stalen structuren en constructies. 
Die cel werkt nauw samen met de geotechnische 
experts voor het ontwerp van specifieke tijdelijke 
funderingen en bouwputten.

De bovenvermelde gespecialiseerde activiteiten 
worden ondersteund door een interactieve 
technische kennisdatabank die voortdurend 
wordt geüpdatet en onderhouden, en waartoe 
alle ingenieurs van de technische afdeling 
toegang hebben.

Omdat BESIX Group ervan overtuigd is dat 
de Methods & Planning-afdeling een belangrijke 
rol speelt, worden er regelmatig cursussen 
georganiseerd om ingenieurs op te leiden in deze 
nieuwe technieken.

Bovendien schrijft het HR-beleid van BESIX Group 
voor dat ingenieurs een bepaalde periode in het 
competentiecentrum van Methods & Planning 
moeten werken om ervaring ter zake op te doen en 
de specifieke plannings- en berekeningssoftware van 
BESIX Group te leren gebruiken.
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Onze erkenningen
De bedrijven van de Groep BESIX hebben steeds 
veel aandacht geschonken aan wijzigingen in de normen 
die van toepassing zijn op hun activiteiten. BESIX was 
een van de eerste bouwondernemingen in België die 
een ISO 9001- en VCA**-certificaat behaalde, wat de 
efficiëntie en de hoge normen van de organisatie op het 
vlak van kwaliteit, gezondheid en veiligheid bevestigt.

In 1994 behaalde BESIX een ISO 9001:2000 
-certificaat, gevolgd door een VCA** (BTR)-certificaat 
in 1997 en een ISO 14001:2000-certificaat in 
augustus 2010. Bovendien beschikken BESIX 
en Ondernemingen Jacques Delens over een 
IMS (Integrated Management System) waarbinnen 
alle systemen voor kwaliteit, gezondheid, 
veiligheid en milieu volledig gecertificeerd zijn.

Eind 2011 behaalden Wust en Vanhout hun 
ISO 14001:2000-certificaat en startte Cobelba de 
procedure op om hetzelfde certificaat te verkrijgen.

In de Verenigde Arabische Emiraten 
had Six Construct in 2001 al een 
ISO 9001:2000-certificaat behaald en in 2005 
een 14001:1996-certificaat en een OHSAS 
18001:1999-certificaat.

In 2010 en 2011 ontwikkelden de bedrijven van 
BESIX Group hun milieubeheerssysteem verder 
tijdens het ISO 14001:2000-certificeringsproces.
Op die manier kon BESIX Group de 
milieugevolgen van zijn activiteiten in 2010 en 
2011 aanzienlijk beter erkennen en beheren. 
De milieuverantwoordelijkheden van het 
management vormden in die periode een echte 
springplank naar duurzame ontwikkeling en MVO.

Franki Foundations startte in 2011 het 
ISO 9001:2000-certificeringsproces op en rondde 
dat begin 2012 met succes af.

Een aantal bedrijven van BESIX Group verkreeg in de 
periode 2010-2011 in totaal 14 erkenningen op het 
vlak van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu.
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Erkenning Afdeling/Bedrijf
Jaar van 

erkenning
Jaar van 

verlenging

VCA**-certificaat +  
addendum BTR  

(werken aan of nabij het spoor)
Veiligheid / BESIX sinds 1997 2012

ISO 9001:2008 Kwaliteit / BESIX sinds 1994 2012

KOMO-productcertificaat 
(productie van wapening 

voor Nederland)
Industrie / BESIX sinds 1994 elk jaar

OHSAS 18001
Veiligheid / Six Construct  

(geregistreerd in Sharjah voor de VAE)
sinds 2005

ISO 9001:2000
Kwaliteit / Six Construct  

(geregistreerd in Sharjah voor de VAE)
sinds 2001

ISO 14001:1999
Milieu / Six Construct  

(geregistreerd in Sharjah voor de VAE)
sinds 2005

ISO 9001:2008
Kwaliteit / Six Construct Qatar WLL 

(geregistreerd in Qatar)
sinds 2008

OHSAS 18001:2007
Veiligheid / Six Construct Qatar WLL 

(geregistreerd in Qatar)
sinds 2008

ISO 14001:2004
Milieu / Six Construct Qatar WLL 

(geregistreerd in Qatar)
sinds 2008

ISO 9001:2008
Six Construct meerdere sites  
VAE / Qatar / Oman / Bahrein

sinds 2010 2013

OHSAS 18001:2007
Six Construct meerdere sites  
VAE / Qatar / Oman / Bahrein

sinds 2010 2013

ISO 14001:2004
Six Construct meerdere sites  
VAE / Qatar / Oman / Bahrein

sinds 2010 2013

ISM (International Safety 
Management)

Sleepboot / Six Construct  
(certificaat voor veilige scheepvaart)

sinds 2010 2012
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Erkenning Afdeling/Bedrijf
Jaar van 

erkenning
Jaar van 

verlenging

CO2-prestatieladder  
(niveau 5)

CO2-voetafdruk / BESIX Nederland sinds 2011 2014

ISO 14001:2004 Milieu / BESIX sinds 2010 2013

ISO 9001:2008 Kwaliteit / Socogetra sinds 2010 2014

BeSacc (Belgian Safety Criteria 
for Contractors)

Veiligheid / Socogetra sinds 2009 2012

ISO 9001:2008 Kwaliteit / Jacques Delens sinds 2010 2014

VCA** 2008/5.1 Veiligheid / Jacques Delens sinds 2010 2013

ISO 14001:2004 Milieu / Jacques Delens sinds 2010 2013

ISO 9001:2008 Kwaliteit / Cobelba sinds 2009 2012

VCA** 2004/04 Veiligheid / Cobelba sinds 2008 2012

ISO 9001:2008 Kwaliteit / West Construct sinds 2010 2013

VCA** 2008/5.1 Veiligheid / West Construct sinds 2011 2014

ISO 9001:2000 Kwaliteit / Lux TP sinds 2008 2011

Mouvement Luxembourgeois 
pour la Qualité

Kwaliteit / Lux TP sinds 2008 /

ISO 9001:2008 Kwaliteit / Vanhout sinds 1997 2012
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Erkenning Afdeling/Bedrijf
Jaar van 

erkenning
Jaar van 

verlenging

VCA** 2008/5 Veiligheid / Vanhout sinds 1995 2013

ISO 14001:2004 Milieu / Vanhout sinds 2011 2014

Milieucharter Provincie 
Antwerpen 

Milieu / Vanhout sinds 2010

VCA** 2008/5 Veiligheid / BESIX Sanotec sinds 2010 2013

ISO 9001:2008 Kwaliteit / Wust sinds 2011 2014

VCA** 2008/5.1 Veiligheid / Wust sinds 2011 2014

ISO 14001:2004 Milieu / Wust sinds 2011 2014

Coqual (jaarlijks) Kwaliteit / Wust 2010 2011

VCA** 2008/5.1 Veiligheid / Franki Foundations Belgium sinds 1998 2013

VCA** 2008/5.1 Veiligheid / Atlas Foundations sinds 1998 2013

VCA** 2008/5.1 Veiligheid / Franki Grondtechnieken sinds 1996 2014

ISO 9001:2008 Kwaliteit / Franki Grondtechnieken sinds 1996 2014

BTR (sectorgericht 
kwaliteitslabel voor 
railinfrastructuur) 

Kwaliteit / Franki Grondtechnieken 2005 2014

SMAS (Safety Management 
Advisory Services certificate) 

Veiligheid / Franki Grondtechnieken 2013
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Studenten  
en onderzoek

Sinds het academiejaar 2005-2006 reikt 
BESIX Group tijdens de ceremonie rond de 
‘Masterproefprijzen’ een studentenprijs uit. 
Die award gaat naar een student van de KUL 
(Katholieke Universiteit Leuven) die afstudeert als 
burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect.

De prijs wordt toegekend aan de beste scriptie, 
waarbij vooral wordt gelet op aspecten zoals 
innovatie of verbetering van de kenmerken of 
de kwaliteit van materialen tegen competitieve 
prijzen en verbetering van een bouwproces, 
bouwmethodes inbegrepen.

De bedrijven van de Groep BESIX ondersteunen 
studenten (al dan niet afgestudeerd) ook door 
hen opleidingen aan te bieden. Studenten, 
van universitaire tot postuniversitaire opleidingen, 

mogen onze experts contacteren voor advies en 
worden ook soms betrokken bij de ontwikkeling 
van innovatieve technieken binnen de Groep. 
Sommige van die studenten krijgen zelfs een job 
aangeboden bij een bedrijf van BESIX Group.

Meer specifiek met betrekking tot MVO 
ondersteunde BESIX Group een van zijn jonge 
ingenieur-architecten tijdens zijn MBA-opleiding aan 
de Vlerick Management School, onder begeleiding 
van professor Céline Louche, door hem de kans 
te bieden in 2010 bij BESIX Group een werkgroep 
rond MVO op te volgen en te coördineren. Met de 
scriptie die hij daarover schreef, behaalde hij zijn 
MBA-diploma cum laude en droeg hij bij aan de 
voorbereiding van dit MVO-rapport via de coördinatie 
van workshops waaraan vertegenwoordigers van alle 
bedrijven van BESIX Group deelnamen.

01
Juli 2010, 
Masterproefprijzen, 
KU Leuven (België): 
Jules Janssen, General
Manager Construction - 
BESIX Prijs voor 
Koen Coomans 
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“ De bedoeling van een MBA is om onze traditionele 
manieren van denken in vraag te stellen, zowel door 
studie als door de uitwisseling van studenten. Het gaat 
om een echte evaluatie van onze gangbare kennis. 
Tijdens mijn MBA kon ik MVO vanuit menselijk, 
ecologisch en economisch standpunt bestuderen, 
en dan nog binnen een Groep zoals BESIX. Door een 
werkgroep op te richten (die alle activiteiten van de 
Groep omvat) kon ik dit onderzoek starten en konden 
de beste praktijken tussen de bedrijven van de Groep 
beter worden uitgewisseld. Ik ben trots om vast te stellen 
dat de resultaten van mijn MBA-scriptie hielpen bij de 
totstandkoming van dit eerste MVO-rapport. ”

Geoffroy Ceulemans,
Project Manager, MBA in Corporate Social Responsibility 
(Vlerick Management School)
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MVO  
met betrekking 
tot onze 
stakeholders





Onze algemene 
aanpak

Daarnaast moet BESIX Group echter 
verantwoordelijkheid opnemen tegenover elke 
persoon of stakeholder die betrokken is bij zijn 
activiteiten om duurzame resultaten te verzekeren 
in de toekomst.

Als de Groep rekening houdt met de persoonlijke 
ambities en doelstellingen van zijn werknemers, 
klanten, leveranciers en alle andere stakeholders, 
gelooft BESIX Group er sterk in dat het beslissingen 
kan nemen die zijn verantwoordelijkheden op een 
gepaste manier vormgeven.

BESIX Group onderhoudt het contact met 
al zijn stakeholdergroepen via verschillende 
informatiekanalen, zowel formeel als informeel. 
Aandeelhoudersvergaderingen, activiteitenverslagen, 
bedrijfswebsite, evenementen, netwerken, 
magazines en nieuwsbrieven zijn slechts enkele van 
de vele manieren waarop de Groep communiceert.

BESIX Group heeft slechts één website waarop alle 
informatie over BESIX Group wordt samengebracht, 
maar waarop ook aandacht is voor elk van de 
bedrijven van de Groep. BESIX Foundation 
beschikt over een afzonderlijke website om zich 
onafhankelijk van de activiteiten van BESIX Group 
te kunnen positioneren.

In 2010-2011 werden acht magazines gepubliceerd 
die informatie over BESIX Group brachten en 
updates gaven, steeds specifiek gericht op de 
werknemers van BESIX Group. Die magazines 
werden intern en persoonlijk verspreid aan meer 
dan 4.000 collega’s.

Aan elk magazine werkten meer dan zestig collega’s 
uit BESIX Group rechtstreeks of onrechtstreeks 
mee om verslag uit te brengen over de prestaties, 
awards, successen en grote evenementen van 
BESIX Group.

BESIX Group wil zijn interne en externe 
communicatie nog verder ontwikkelen om open 
relaties en degelijke partnerships uit te bouwen en 
te stimuleren met al zijn stakeholders.

Een van de belangrijkste verantwoordelijkheden 
van BESIX Group is toegevoegde waarde creëren 
voor al zijn stakeholders.

01
Noordenlaanbruggen, 
Antwerpen, België
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BESIX Group  
en de media
Toegang tot informatie is essentieel voor de samenleving 
waarin BESIX Group actief is. Daarom neemt BESIX Group 
regelmatig contact op met de pers.

BESIX Group organiseert minstens één persconferentie 
per jaar om journalisten (vooral uit de Benelux en 
Frankrijk) te informeren over zijn financiële resultaten en 
over zijn huidige en toekomstige projecten. Tijdens dit 
evenement kunnen de journalisten de leden van het 
management van BESIX Group ontmoeten en hen 
persoonlijk interviewen. Zo kunnen zij meer informatie 
inwinnen over BESIX Group en kan de Groep van 
zijn kant zijn contacten met stakeholders uit de 
media onderhouden.

De persberichten worden gepubliceerd op de 
website van BESIX Group en telkens via e-mail 
naar internationale perscontacten verstuurd. 
Meestal betreffen die toonaangevende projecten die 
bedrijven van BESIX Group binnenhalen of specifieke 
mijlpalen. De media worden eveneens gecontacteerd 
als er zich ergens ter wereld speciale gebeurtenissen 
voordoen (van economische, politieke, ecologische 
of sociologische aard). Regelmatig worden er 
op vraag van journalisten interviews afgenomen. 
Op die manier krijgen de media en soms 

non-gouvernementele organisaties de gewenste 
extra informatie over verschillende thema’s die 
relevant zijn voor BESIX Group of de bouwsector.

In de periode 2010-2011 werden via de website 
en mailings acht persberichten verspreid.

In diezelfde periode kreeg BESIX Group af te 
rekenen met delicate situaties in België betreffende 
enkele openbare investeringen waarbij het als 
aannemer betrokken was en met crisissituaties in 
enkele landen van Noord-Afrika. Elke keer profileerde 
BESIX Group zich als een verantwoordelijke 
organisatie zonder politieke bijbedoelingen en 
met een voortdurend engagement tegenover zijn 
eigen vertegenwoordigers en die van zijn lokale 
partners. In het kwaliteitsbeleid van alle bedrijven 
van BESIX Group en in alle projecten in uitvoering 
zijn crisisprocedures opgenomen. Bovendien 
beschikt BESIX Group over een algemeen 
crisiscommunicatiebeleid om een consistente 
en transparante aanpak te verzekeren.

01

041| MVO | Onze stakeholders



Veiligheid voor 
alle stakeholders 
Een waarde 
en een prioriteit
In 2010 en 2011 legde BESIX Group voor al zijn 
bedrijven duidelijke doelstellingen vast op het vlak 
van gezondheid, veiligheid en milieu (HSE: Health, 
Safety, Environment), met algemene aandacht voor:

 – de bescherming van individuen door op alle 
mogelijke manieren risico’s te voorkomen en 
fysieke letsels te vermijden;

 – de bescherming van het milieu door mogelijke 
gevolgen van onze activiteiten te voorkomen, 
door de principes voor duurzame ontwikkeling 
te volgen en door zuinig om te springen met de 
natuurlijke bronnen;

 – het gebruik van preventietools waarmee vóór de 
start van elke activiteit mogelijke gevaren kunnen 
worden opgespoord en de nodige preventieve 
maatregelen kunnen worden genomen.

Die doelstellingen zijn opgenomen in het HSE-
beleid van elk bedrijf van BESIX Group, dat in de 
hele Groep wordt ondersteund door HSE-officers 
met hun specifieke kennis en competenties. 
De verantwoordelijkheid ligt vooral bij het 
algemene en operationele management en bij 
de werfbeheerders.

Een doelstelling binnen het permanente MVO-kader 
van BESIX Group is om de deelname aan 
toolboxvergaderingen van het project op te volgen 
en te controleren. Die zijn een van de sterkste 
indicatoren van het bewustzijn, het beleid en de 
resultaten inzake HSE binnen de Groep.

Achter de 
HSE-statistieken 
gaan collega’s 
schuil voor wie 
we moeten zorgen.
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De frequentiegraad van 
arbeidsongevallen, een 
belangrijke indicator in 2011 
BESIX Group wil op het vlak van HSE topprestaties 
neerzetten binnen de bouwsector. De gezondheid 
en veiligheid van onze collega’s is een belangrijke 
prioriteit. De frequentiegraad van arbeidsongevallen 
voor 2011 ligt 15% lager dan het driejaarlijkse 
gemiddelde voor de periode 2008-2010.

In 2010 en 2011 werden speciale inspanningen 
gedaan om het veiligheidsniveau van 
onderaannemers van BESIX in de Benelux en 
Frankrijk te verbeteren, en sinds begin 2010 wordt de 
bijdrage van onderaannemers van nabij opgevolgd.

In deze landen moesten onderaannemers 
bij contracting kunnen bewijzen dat ze over 
een VCA**-certificaat of een gelijkaardig 
HSE-beheersysteem beschikken, en kleine 
onderaannemers waren verplicht om te voldoen 
aan het HSE-beheersysteem van de bedrijven 
van de Groep.

BESIX Chairman’s 
HSE Awards, 
een première in 2011
HSE is een belangrijk thema voor BESIX Group. 
Daarom organiseerde BESIX Group in 2011 
in de hele Groep de uitreiking van de eerste 
BESIX Chairman’s Excellence in Health, Safety & 
Environment (HSE) Performance Award.

BESIX Group wil de norm zetten voor HSE-prestaties 
in de bouwsector. De award erkent innovatieve en 
opmerkelijke verwezenlijkingen op het vlak van HSE 
binnen de hele organisatie. Bovendien richt de prijs 
de schijnwerpers op de mensen die de drijvende 
kracht vormen achter die verwezenlijkingen.

Elke werknemer die nieuwe ideeën of prestaties 
op HSE-gebied voorstelt, maakt kans om de 
prestigieuze Chairman’s HSE Award te winnen. 
Door HSE excellence te erkennen, wil BESIX Group 
ervoor zorgen dat de kennis ter zake gemakkelijker 
verspreid wordt binnen de hele Groep ten behoeve 
van alle werknemers, projectteams en stakeholders.

De BESIX Chairman’s HSE Award voor 2011 
werd op 11 januari 2012 toegekend aan het 
MECA-systeem waar een werknemer van 
BESIX mee uitpakte. Het betreft de ontwikkeling 
van een hijswerktuig dat het verticale transport 
van wapeningsstaven in de sleuven en wanden 
gemakkelijker en veiliger maakt. Het hijswerktuig 
vermindert het risico op vallend wapeningsstaal en 
beperkt de fysieke belasting.

“ Ik bedacht het idee op 
de GEN-werf in Ukkel. 
We probeerden een 
landhoofd te versterken dat 
zich vlakbij een treinspoor 
met bovenleidingen 
bevond. Dit was een 
hachelijke onderneming. 
Het MECA-systeem beperkt 
de risico’s en inspanningen 
aanzienlijk en zorgt voor een 
betere ergonomie. ”

Carlo Meli,
Winnaar BESIX Chairman’s HSE Award 2011
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Meer veiligheid via gepersonaliseerde werfacties 
Hernieuwde inspanningen rond HSE-training
BESIX Group ontwikkelt uitgebreide  
HSE-trainingsprogramma’s in al zijn bedrijven.
De training leert de deelnemers in het algemeen hoe 
ze ongevallen en verwondingen kunnen vermijden 
en wordt gevolgd door een reeks workshops die 
alle belangrijke HSE-risico’s met betrekking tot de 
bouwsector behandelen, zoals werken op hoogte, 
tillen, personenvervoer, werken in besloten ruimtes, 
werken met gevaarlijke producten, brand, enz. 
Er wordt ook ingegaan op de belangrijkste tools en 
processen voor de beheersing van bovengenoemde 
risico’s, zoals ongevallenrapportering en -onderzoek, 
risicobeoordeling en -beheersing, analyse van 
de arbeidsveiligheid (Job Safety Analysis) en 
risicobeoordeling net voor de aanvang van een taak 
(Last Minute Risk Assessment – LMRA).

Het trainingsprogramma werd opgestart en zal 
verplicht worden voor het algemene management, 
de operationele lijnmanagers, managers 
van de technische afdeling, ingenieurs en 
bouwopzichters. In de loop van 2012 zullen 
nog meer trainingsmodules worden ontwikkeld 
waarbij aandacht zal worden geschonken aan 
lokale bijzonderheden.

In het kader van zijn engagement inzake MVO 
vindt BESIX Group het belangrijk om het bewustzijn 
rond het belang van veiligheid in de hele sector mee 
te helpen verhogen.

HSE-postercampagne
Elk jaar organiseert BESIX Group een 
postercampagne. Daarnaast wordt sinds eind 
2011 ook elk kwartaal een poster bezorgd aan 
alle kantoren en projecten. 

Tijdens de postercampagne wordt een speciale 
toolboxvergadering (TBM) georganiseerd om de 
actie te ondersteunen.

Los van de postercampagne worden er 
maandelijks ook nog andere toolboxvergaderingen 
georganiseerd. Het onderwerp hangt af van de 
bevindingen van het onderzoek naar ongevallen van 
het jaar voordien. De meest voorkomende oorzaken 
van ongevallen zijn onder meer een gebrek aan orde 
en netheid en het plaatsen van stellingen.

HSE-welkomstprocedure
Het is essentieel dat elke werknemer zijn of haar 
jobspecifieke rechten en plichten kent, voornamelijk 
op het vlak van veiligheid, milieu en de daarmee 
verbonden risico’s. Daarom is het belangrijk dat elke 
werknemer (bediende, arbeider, tijdelijk werknemer, 
onderaannemer) het overeenkomstige 
HSE-welkomstprogramma volgt.

Het programma van de HSE-experts omvat de 
volgende welkomstprocedures, met inachtneming 
van de lokale bijzonderheden en voorschriften:

 – HSE voor nieuwe werknemers, 
incl. overgeplaatste en tijdelijke werknemers 
en consultants

 – HSE voor pas aangeworven arbeiders
 – HSE op projectniveau 
(ook voor onderaannemers)

Algemene veiligheidsonderbrekingen
BESIX Group organiseert sinds 2010 elk jaar een 
veiligheidsonderbreking gedurende 2 uren in alle 
afdelingen en op alle projectlocaties in de Benelux en 
Frankrijk, en ook in het buitenland in de internationale 
bedrijven, zoals in het Midden-Oosten.

De bedoeling? Het bewustzijn verhogen, meningen 
en aanbevelingen rond veiligheid verzamelen op 
alle niveaus van BESIX Group, zowel bij het eigen 
personeel als bij het personeel van onderaannemers, 
feedback krijgen over bestaande initiatieven en 
nieuwe acties voorstellen voor het bevorderen van 
de veiligheid binnen BESIX Group.

De resultaten worden nauw en centraal opgevolgd 
en in aanmerking genomen in de actieplannen van 
de bedrijven van de Groep.

Het management start een open dialoog met 
het personeel over belangrijke problemen op het 
vlak van gezondheid en veiligheid. Er worden ook 
ideeën verzameld die de veiligheidsprestaties van 
BESIX Group verder helpen verbeteren.

In 2011 nam 75% van de werven en afdelingen 
van BESIX Group wereldwijd deel aan de 
veiligheidsonderbreking. Ze dienden ook een 
verslag in met suggesties en aanbevelingen.
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Project: Tanger Med II
2011 Marokko

BESIX bouwt samen met zijn partner SOMAGEC 
de eerste projectfase van de Tanger Med II-haven 
in Marokko. Het werk omvat de bouw van een 
kademuur voor terminal 4 (lengte van 1.230 m), 
de baggerwerken voor het havendok (1 miljoen m³) 
en de opspuitingswerken voor het containerplatform 
(8 miljoen m³). De golfbreker wordt gebouwd door de 
consortiumpartners (Bouygues, Bymaro & Saipem). 

In de optionele tweede fase zullen bijkomend 
de bouw van terminal 3, de oprichting van 
een kademuur van 1.600 m, 7 miljoen m³ 
opspuitingswerken en 1 miljoen m³ baggerwerken 
worden uitgevoerd.

Het projectteam ontwikkelde een hijsklem 
voor kade-elementen, een nieuw werktuig dat de 
betonblokken voor de kademuur op een zekere en 
veilige manier op de juiste plek onder water plaatst. 
De voordelen zijn dat dit minder risico’s inhoudt 
dan het manipuleren en plaatsen van de blokken 
door duikers en dat de blokken sneller kunnen 
worden geplaatst.
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Project: Ain El Sokhna
2010 Rode Zee, Egypte
De Seahorse ... een weldoordachte tool 
om veilig te werken op zee
In Egypte is er steeds meer vraag naar elektriciteit. 
Daarom besliste het ministerie van Energie om een 
extra elektriciteitscentrale te bouwen met twee 
stoomturbinegeneratoren van 650 MW. De locatie 
is de kuststad Ain El Sokhna aan de Rode Zee, 
50 km ten zuiden van Suez en 130 km ten oosten 
van Caïro. In juli 2010 kreeg BESIX, in partnership, 
het contract toegewezen voor de maritieme werken 
van dit project.

De thermische elektriciteitscentrale is uitgerust met 
een systeem voor de zeewaterinlaat en -uitlaat om 
het proces te koelen. Het gaat om glasversterkte 
leidingen met een diameter van 3 meter die ongeveer 
5 meter onder de zeebodem liggen.

Het project omvat de baggerwerken, het leveren 
en aanleggen van de leidingen, de aanvulling 
en uitvoering van de constructie in gewapend 
beton stroomopwaarts van de zeewaterinlaat en 
stroomafwaarts van de zeewateruitlaat.

Voor de installatie van de buizen op zee ontwikkelde 
het team met de steun van het Marine Department 
een werktuig voor het heffen en plaatsen van 
de buizen dat de naam Seahorse meekreeg. 
Dit werktuig werd in Italië gebouwd en getest door 
Deal. Vervolgens werd het in een container vervoerd 
en daarna ter plaatse weer geassembleerd.

Als de installatie op de zeebodem staat, wordt die 
bediend vanuit een besturingscabine op een schip. 
De Seahorse kan in één keer drie buissegmenten 
van 12 meter lengte plaatsen. Dit werktuig is 
bedoeld om het aantal onderwaterverbindingen 
te verminderen en het inzetten van duikers zoveel 
mogelijk te beperken.
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Uitstekende 
veiligheidsprestaties
Aannemer van de Maand
Het consortium BESIX-Mourik werd in januari 2011 
voor de tweede keer verkozen tot ‘Aannemer van 
de Maand’ voor het LNG-terminalproject GATE in 
Rotterdam, Nederland. Het certificaat erkent de 
uitstekende veiligheidsprestaties van het consortium 
en zijn personeel bij de uitvoering van de werken.

Flawless Safety 
Performance Award
Vanhout kreeg in 2008 de ‘Flawless Safety 
Performance Award’ van ExxonMobil Chemical in 
Meerhout voor zijn uitstekende veiligheidsprestaties.

Certificate 
of Achievement
Vier miljoen werkuren 
zonder een ongeval 
met werkverzuim
Six Construct kreeg in december 2010 een 
‘Certificate of Achievement’ van Qatar Petroleum 
voor zijn veiligheidsprestaties bij de uitbreiding van 
het Qatar National Convention Centre in Doha.

Awarduitreiking
Vijf miljoen werkuren 
zonder een ongeval 
met werkverzuim
Six Construct kreeg in februari 2011 een award 
voor zijn veiligheidsprestaties bij de bouw van het 
Cleveland-ziekenhuis. Tijdens de uitreiking werd een 
evacuatieoefening georganiseerd.

Een geïllustreerd 
handboek
Het veiligheidsteam van Six Construct in de 
Verenigde Arabische Emiraten stelde in 2011 
een geïllustreerd handboek samen over veiligheid 
op het werk en ontwikkelde een risico-analyse 
die buitenlandse laagopgeleide arbeiders 
makkelijk kunnen begrijpen dankzij het gebruik 
van standaardsymbolen. De bedoeling is om de 
betrokkenheid van de werknemers te verhogen en 
tijdens de training beter te communiceren.
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Kwaliteit

BESIX heeft bijvoorbeeld een geïntegreerd 
managementsysteem (Integrated Management 
System/IMS) ontwikkeld.

Dankzij dit systeem kan het bedrijf zijn activiteiten, 
processen, verantwoordelijkheden en procedures, 
evenals de uitvoering van zijn projecten opvolgen. 
Op een activiteit of een proces kan al dan niet 
een norm, een standaard of een beslissing van 
het management van BESIX van toepassing zijn. 
Het systeem helpt om holistisch en doeltreffend 
te beantwoorden aan de strategie en de interne 
controle – zoals die zijn vastgelegd door het 
management – aan de wettelijke vereisten en aan de 
vereisten van andere externe partijen (normen, enz.).

De bedrijven van BESIX Group stimuleren de 
publicatie van ‘end-of-site’-rapporten, en ook de 
klantentevredenheidsonderzoeken zijn bijzonder 
nuttig voor de prijszetting, voorbereiding en 
uitvoering van gelijkaardige projecten. De op die 
manier verzamelde informatie zal op lange termijn 
de efficiëntie verhogen. Er worden immers lessen 
getrokken uit die analyses, onderzoeken en 
commentaren, en de problemen die opdoken kunnen 
in gelijkaardige omstandigheden worden vermeden.

Deze specifieke mechanismen en methodes 
gaan verder dan de strikte vereisten van de 
referentienormen inzake kwaliteit, veiligheid en milieu, 
en ze betreffen alle beheers- en controleprocessen 
van het bedrijf in alle disciplines.

In 2010 en 2011 voerde BESIX Group 
‘Enterprise Resources Planning’ (ERP) in bij 
Vanhout en BESIX. Dit is een ICT-platform dat alle 
transacties en informatie samenbrengt en opvolgt 
in een gezamenlijke database. Het ICT-platform wil 
alle processen en werkmethodes zoveel mogelijk 
harmoniseren, zowel in de bedrijven waar het al is 
ingezet als in die waar het in de toekomst wordt 
ingezet. De aandacht gaat daarbij vooral naar de 
goede praktijken die de afgelopen decennia in de 
hele Groep werden ontwikkeld.

De harmonisering via ERP draagt bij aan de 
beste praktijken die zijn opgenomen in het IMS. 
Alle geharmoniseerde processen zullen geleidelijk 
aan terug te vinden zijn in het IMS om zo de 
werkmethodes en de referentieprocedures van 
het betrokken filiaal van BESIX Group volledig op 
één lijn te brengen.

Kwaliteit is onlosmakelijk verbonden met de activiteiten 
van de bedrijven van de Groep BESIX. De meeste 
hebben dan ook een eigen systeem ontwikkeld om hun 
beleid inzake veiligheid, kwaliteit, respect voor het 
milieu, risico’s en governance op te volgen.

MilieuVeiligheid

Kwaliteit Governance
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Onze werknemers
Onbetwistbare  
toegevoegde waarde

Diversiteit
Diversiteit is een van de belangrijkste pijlers van 
BESIX Group. Onze werknemers komen uit alle 
hoeken van de wereld. In België hebben enkele 
bedrijven van BESIX Group, namelijk BESIX, 
Jacques Delens en Vanhout, het diversiteitscharter – 
een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest – officieel ondertekend.

Door dit document te ondertekenen, verplichten 
deze bedrijven zich ertoe:

 – om geen enkele vorm van discriminatie met 
betrekking tot geslacht, etnische afkomst, 
religieuze overtuiging en/of filosofie, seksuele 
geaardheid, leeftijd of handicap te tolereren;

 – om een HR-beleid te voeren dat gebaseerd 
is op niet-discriminatie en diversiteit;

 – om diversiteit te creëren binnen 
hun personeelsbestand;

 – om een algemeen diversiteitsbeleid te voeren.

Hoewel slechts enkele bedrijven van BESIX Group 
het diversiteitscharter hebben ondertekend, 
wordt van alle bedrijven van BESIX Group vereist dat 
ze diversiteit nastreven in hun personeelsbestand 
(bedienden en arbeiders).

Met meer dan 18.000 werknemers wereldwijd is 
BESIX Group een van de grootste werkgevers van 
België. BESIX Group probeert actieve, langdurige 
relaties op te bouwen met zijn werknemers op basis 
van de persoonlijke groei, de ontwikkeling van het 
potentieel van een individu en wederzijds respect. 

“ Het streven naar diversiteit is inherent aan  
een HR-beleid dat gebaseerd is op kwaliteit, 
competentie, vaardigheden, enthousiasme en 
wederzijds respect. We zijn ervan overtuigd 
dat diversiteit op economisch en sociaal vlak 
toegevoegde waarde biedt en ons beter laat 
inspelen op de behoeften van onze klanten.  
We willen ons op lange termijn profileren 
als een evenwichtig en open bedrijf. ”

 Geert Aelbrecht,
Group Human Resources Director, BESIX Group

TOTAAL Dec-10 Dec-11

Aantal bedienden +  
arbeiders BESIX Group

17.423 16.179

Aantal bedienden BESIX Group 5.037 4.665

Aantal arbeiders 
BESIX Group Belgium

1.033 1.011

Aantal arbeiders 
BESIX Group International

11.353 10.503

Aantal arbeiders BESIX Group 12.386 11.514

049| MVO | Onze stakeholders



De regionale dochtermaatschappij van de 
Groep Wust kreeg al in 2007 de prestigieuze 
Prix de la Diversité et des Ressources Humaines 
en Wallonie. Deze award voor diversiteit en HR 
in Wallonië wordt toegekend aan bedrijven die 
met succes vrouwen tewerkstellen in functies 
die traditioneel voor mannen zijn weggelegd. 
Het management van Wust biedt mannen en 
vrouwen dezelfde carrièrevooruitzichten. De 
voorzitter van de Raad van Bestuur is zelf een 
vrouw en drie afdelingsmanagers zijn vrouwen.
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Gender-gelijkheid
Gendergelijkheid is een belangrijke prioriteit voor 
het bedrijf. De samenstelling van de teams wordt 
bepaald door het belangrijkste activiteitengebied 
van BESIX Group, nl. de bouwsector.

Om de twee jaar publiceert BESIX Group een 
genderrapport. Het meest recente rapport betreft 
de jaren 2010 en 2011. Bovendien is het aantal 
vrouwelijke werknemers bij BESIX Group eerder 
beperkt, vooral binnen de projecten op locatie. 
De meeste vrouwelijke werknemers werken als 
bediende in ondersteunende diensten.

Een van de belangrijkste oorzaken voor de zwakke 
vertegenwoordiging van vrouwen is dat vooral 
mannen ingenieursstudies aanvatten. Volgens cijfers 
van het CREF (Conseil des Recteurs des Universités 
Francophones de la Belgique) bestond het totale 
aantal van 5.928 ingenieursstudenten aan de 
Franstalige universiteiten in het academiejaar 
2010-2011 bijvoorbeeld uit 4.837 mannen en 
1.091 vrouwen.

BESIX Group is ervan overtuigd dat een gelijke 
vertegenwoordiging van de geslachten mogelijk 
is in de bouwsector, ook al is het traditioneel een 
mannelijke omgeving.

In de aanwervingsprocedure bij BESIX Group mag 
er geen rekening worden gehouden met het geslacht 
van de kandidaat.

BESIX Group is zich bewust van de beperkte 
vertegenwoordiging van vrouwen in senior functies. 
De kloof geleidelijk aan dichten, vooral door jonge 
vrouwelijke ingenieurs aan te werven, is absoluut een 
van de HR- en MVO-doelstellingen van BESIX Group 
voor de komende jaren.

Aan de slag 
bij BESIX Group

Elk jaar komen er bij BESIX Group nieuwe 
collega’s bij.

In 2011 werden bij BESIX 167 nieuwe werknemers 
aangeworven. Dat is in vergelijking met de 111 in 
2010 een stijging van 51%. Het ging om

 – 72 nieuwe werknemers 
voor de Benelux, Nederland en Frankrijk;

 – 95 nieuwe werknemers voor International.

BESIX Group ontving en verwerkte dat jaar 
6.000 tot 7.000 sollicitaties en nam meer dan 
800 jobinterviews af. BESIX Group wil elk jaar 
minstens 30 pas afgestudeerden aanwerven.

In 2011 nam BESIX 167 nieuwe werknemers 
in dienst.

De bedrijven van BESIX Group voorzien een 
welkomstprocedure voor nieuwe personeelsleden. 
Nieuwe werknemers krijgen een coach toegewezen 
die hen helpt bij hun integratie. Elk kwartaal 
is er een welkomstdag die in grote mate mee 
wordt georganiseerd door BESIX Group en het 
management van de bedrijven van de Groep.

Topwerkgever

BESIX was een van de winnaars van de award 
voor Top Employers België-Belgique 2010-2011. 
De award wordt gepresenteerd door de 
Corporate Research Foundation in samenwerking 
met Hay Group, en de selectie gebeurt op 
basis van vijf criteria: primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden, 
opleiding en training, interne promotiekansen, 
werksfeer en bedrijfscultuur.

In 2011 bevestigde een uitgebreid onderzoek het 
positieve imago van BESIX Group en zijn goede 
reputatie in de arbeidsmarkt.
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Carrièremanagement 
en verhoging van de inzetbaarheid
Kerncompetenties

Kerncompetenties zijn van het grootste belang 
voor een succesvolle langetermijnstrategie. 
Ze vormen belangrijke referentiepunten voor 
alle personeelsleden. Als de kerncompetenties 
worden toegepast in de dagelijkse communicatie 
en activiteiten, zorgen ze ervoor dat de hele 
organisatie sterk en succesvol presteert.

In het eerste halfjaar van 2009 organiseerde 
de HR-afdeling van BESIX Group een 
wereldwijde enquête bij 150 leden van het 
midden- en topmanagement. Er werd hen gevraagd 
om uit een lijst van 28 de vijf competenties te kiezen 
die zij het belangrijkst vinden voor de verwezenlijking 
van de langetermijnstrategie van BESIX Group en 
voor de wereldwijde organisatie van BESIX Group 
om ook de volgende 100 jaar van zijn bestaan als 
bouwonderneming succesvol af te ronden.

BESIX Group selecteerde de vijf volgende 
strategische kerncompetenties: ondernemerschap, 
flexibiliteit, innovatie, resultaatgerichtheid 
en teamwerk.

Op basis daarvan werd in 2010 een innovatief 
geïntegreerd classificatiesysteem ontwikkeld om 
een transparante werkmethode te verzekeren en 
om een duidelijke informatie-uitwisseling en directe 
communicatie met alle werknemers te stimuleren. 
Het bevordert een gezamenlijke cultuur binnen 
BESIX Group.

BESIX Group heeft vooral werknemers in dienst die 
een technisch, bachelor- en masterdiploma hebben.

Omdat gevorderde technische vaardigheden 
van cruciaal belang zijn voor de ontwikkeling en 
uitbreiding van nieuwe technologieën en innovatieve 
oplossingen, vormen ze een belangrijk element in 
de competentiematrix.

Master1 Bachelor² Secundair³ Ander diploma PhD Geen diploma Totaal

BESIX Group 554 471 267 67 4 17 1.380

¹inclusief ‘licentiaat’
² inclusief ‘graduaat’ (A1)
³ inclusief secundair - algemeen, technisch (A2)

(Statistieken van diploma’s in 2011 voor de volgende bouwondernemingen binnen de Groep)

BESIX Group, BESIX SA, BESIX Frankrijk, BESIX Nederland, BESIX Italië, BESIX RED, BESIX Sanotec, BESIX Zwitserland
Cobelba, Jacques Delens, Franki Foundations, Lux TP, Socogetra, Wust, Six International,
Sanotec Sharjah branch, Six Construct (expats en senior personeelsleden)
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Training
Om zijn doelstellingen te realiseren doet 
BESIX Group een beroep op coaching 
om vaardigheden en competenties verder 
te ontwikkelen.

Het management van BESIX Group is er sterk van 
overtuigd dat de Groep alleen kan groeien als zijn 
werknemers dat ook doen.

Er worden regelmatig interne opleidingsprogramma’s 
georganiseerd met eigen specialisten in verschillende 
vakgebieden. BESIX Group benadrukt het belang 
van kennisuitwisseling en samenwerking. Voor alle 
personeelsleden (bedienden en arbeiders) worden 
er opleidingen georganiseerd. De behoeften of 
aanvragen inzake opleidingen worden vastgelegd 
in overleg met de lijnmanagers en/of tijdens het 
jaarlijkse evaluatieproces.

Elk jaar wordt op het intranet en via interne memo’s 
en nieuwsbrieven een kalender van opleidingen voor 
de hele Groep bekendgemaakt.

Opleidingen in technische & functionele vaardigheden 
worden gegeven door interne specialisten van 
BESIX Group. De volgende opleidingen zijn 
verplicht voor alle nieuwe personeelsleden 
die minder dan 3 jaar voor het bedrijf werken: 
Grondmechanica, Bekisting & Steigerwerk, 
Planning & Productiviteit, Betontechnologie 
& -wapening, Materiaal & Logistiek, Juridische 
vaardigheden, Contractbeheer & Verzekeringen, 
IMS op het niveau van Kwaliteit, Veiligheid & Milieu.

Deze verplichte opleidingen moeten binnen een 
periode van drie jaar worden gevolgd, met een 
maximum van vier opleidingen per jaar.

Er worden eveneens taal- en IT-opleidingen 
georganiseerd. Ook opleidingen rond gezondheid en 
veiligheid staan centraal in de trainingsprogramma’s 
van BESIX Group.

Opleidingen in zachte vaardigheden en 
technische & functionele vaardigheden 
georganiseerd door BESIX Group

In 2011 volgden 1.546 uitgekozen personeelsleden 
een reeks opleidingen. Zachte Gedragsvaardigheden 
(23%) en Technische & Functionele Vaardigheden 
(40%) waren de populairste onderwerpen in de 
opleidingen van 2011.

BESIX Group biedt opleidingen in zachte 
vaardigheden aan om de ontwikkeling van 
strategisch belangrijke kerncompetenties bij zijn 
werknemers aan te moedigen.

In totaal werden 3.300 uren opleiding gegeven in 
technische & functionele vaardigheden. 70% van 
de opleidingen werd in Brussel georganiseerd 
en 30% in de Verenigde Arabische Emiraten. 
Dit vertegenwoordigt 40,2% van alle opleidingen.

Speciale opleidingen rond Duurzaam Bouwen

Opleidingen rond Duurzaam Bouwen 
maken al sinds 2011 deel uit van de 
MVO-doelstellingen, omdat een aantal 
projectmanagers en ingenieurs al EPB-adviseurs 
zijn (Energieprestaties in Gebouwen in België). 
Steeds meer van hen zullen opleidingen moeten 
volgen rond duurzaamheid en een specifiek 
certificeringsproces (BREAAM, EPB, enz.).

BESIX Group heeft een aantal van zijn ingenieurs 
al externe opleidingen laten volgen (ULB, iPAVUB, 
Cefora, Espace Formation PME, enz.) over EPB en 
Duurzaam Bouwen.
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Loonbeleid
In 2010, nadat de kerncompetenties werden 
vastgelegd, heeft BESIX Group geleidelijk aan 
een nieuw classificatiesysteem ingevoerd in zijn 
bedrijven. Dankzij dit initiatief kan de Groep zijn 
personeelsleden op een objectieve en persoonlijke 
manier opvolgen. Dit sluit zeer goed aan bij 
de MVO-doelstellingen van een Groep die zijn 
werknemers als de belangrijkste stimulans voor 
groei beschouwt.

Het competentiemodel helpt de werknemers om de 
prioriteiten van het management te kennen en om 
hun eigen positie binnen een groeiende Groep beter 
te begrijpen.

Het nieuwe classificatiesysteem moet het algemene 
loonbeleid en het loopbaantraject van elke 
werknemer verder ondersteunen, ongeacht het 
aantal jaren dienst, geslacht, enz. Bovendien is 
er meer aandacht voor echte competenties 
en prestaties.

BESIX Group erkent ook het belang van gevorderde 
technische vaardigheden voor de ontwikkeling en 
uitbreiding van nieuwe technologieën en innovatieve 
oplossingen. Daarom worden twee gelijkwaardige 
carrièrepaden voorzien, de ene om leidinggevende 
prestaties te erkennen en de andere om technische 
prestaties te erkennen.

Als personeelsleden vooruitgang boeken op hun 
competentieniveau, komen ze in aanmerking voor 
promotie naar een hoger niveau als de behoefte of 
de kans zich voordoet. Werknemers moeten zich 
echter niet engageren voor een bepaald carrièrepad. 
Ze kunnen van carrièrepad veranderen naargelang 
ook hun persoonlijke doelstellingen en interesses 
doorheen de jaren veranderen.
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BYC-evenement op het 
GEN-werf in Hoeilaart, 
België, september 2011
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Interne communicatie

Interactie en dialoog stimuleren

BESIX Group is ervan overtuigd dat een efficiënte 
interne communicatie niet alleen de betrokkenheid 
en de teamgeest versterkt, maar ook het welzijn op 
het werk verhoogt.

BESIX Group streeft naar een open, consequente 
en transparante interne communicatie. 
De werknemers worden via een informatienetwerk, 
een bedrijfsportaal en het internet geïnformeerd over 
de activiteiten van BESIX Group.

Het interne magazine, The BESIX Group Magazine, 
dat elk kwartaal verschijnt, brengt verslag uit over 
de hele Groep. Dit wordt naar alle personeelsleden 
verstuurd, hetzij naar huis of naar hun werkplaats.

Daarnaast hebben enkele bedrijven van BESIX Group 
hun eigen nieuwsbrief opgezet, zoals Together 
bij Six Construct. Het is een tweemaandelijkse 
nieuwsbrief die in het Engels en het Hindi verschijnt. 
Dit initiatief zorgt ervoor dat de lokale informatie-
uitwisseling optimaal verloopt.

Er wordt ook gebruikgemaakt van nieuwsflitsen 
om interne informatie door te geven.

Via de website en het intranet van BESIX Group 
kunnen de werknemers bovendien hun mening 
geven over en hun steentje bijdragen aan het MVO-
engagement van BESIX Group. De communicatie-
afdeling van BESIX Group volgt de verwezenlijkingen 
en plannen inzake MVO rechtstreeks op met alle 
niveaus binnen de organisatie.

Werfbezoeken, non-profit teamactiviteiten, 
sportevenementen en dergelijke bieden de 
werknemers de kans om hun collegialiteit te 
versterken. De bedrijven of regionale organisaties 
van BESIX Group organiseren evenementen voor 
hun personeelsleden per afdeling of per project.

BESIX Group organiseert jaarlijks minstens twee 
interne evenementen. In het hoofdkantoor van 
BESIX Group in Brussel vindt er maandelijks 
een receptie plaats, en nieuwjaarsrecepties zijn 
er in bijna alle bedrijven. De solidariteitsdagen 
van BESIX Foundation moedigen vrijwilligers- en 
maatschappelijk werk in alle bedrijven van de Groep 
aan en kregen in 2011 van het Rode Kruis België 
een award als een van de meest doeltreffende en 
vernieuwende initiatieven in België.
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BESIX Young Community

BESIX Group besliste eind 2009 om de BESIX 
Young Community (BYC) in het leven te roepen. 
Dit is een sociaal netwerk dat jonge professionals 
wereldwijd de mogelijkheid biedt om elkaar op een 
informele manier te ontmoeten.

De bedoeling van dit initiatief is om de uitwisseling 
van kennis binnen BESIX Group te bevorderen, 
de persoonlijke ontwikkeling aan te moedigen, 
synergieën te creëren, sociale bijeenkomsten en 
contacten onder collega’s mogelijk te maken en 
de teamgeest verder aan te wakkeren.

Niet alleen worden er regelmatig netwerking-
activiteiten georganiseerd voor jonge werknemers, 
ze kunnen ook via specifieke portaalsites met elkaar 
in contact treden. De leden kunnen er informatie 
over hun project posten of zelfs om technisch advies 
vragen. Jonge werknemers die in het buitenland 
werken, willen misschien het contact behouden 
met voormalige collega’s of contacten leggen met 
collega’s in het land waar ze verblijven. Werknemers 
willen misschien graag ervaringen uitwisselen 
met collega’s. Dat kan allemaal via de portaalsite 
van BYC.
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Het BESIX Group-team, 
Climbing for Life, Frankrijk, 
september 2011
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BESIX Group overal ter wereld

BESIX Group stuurt overal ter wereld expats uit.

Hun veiligheid en zekerheid blijft een prioriteit. 
Elke expat krijgt een welkomstboek van het 
land waar hij of zij terechtkomt. Dit boek bevat 
alle informatie over de geschiedenis, cultuur en 
gebruiken van het land en over de activiteiten van 
BESIX Group ter plaatse.

In de landen waar collega’s aan het werk zijn, volgt 
BESIX Group de politieke situatie van nabij op.

Het management van BESIX Group wordt via de 
lokale ambassades en de online waarschuwingen 
van RED24, een vooraanstaand internationaal 
beveiligingsbedrijf, op de hoogte gehouden van 
gebeurtenissen wereldwijd.

Bij BESIX Group en in de respectievelijke bedrijven 
kunnen de HR-, gezondheids- & veiligheids- 
en verzekeringsafdelingen specifieke rapporten 
aanvragen over de actuele omstandigheden op 
lokaal en internationaal niveau. Als er ernstige 
politieke problemen zijn, worden de expats en hun 
gezinnen onmiddellijk geëvacueerd uit de risicozone.

Voor alle projecten zijn er, overeenkomstig 
de toepasselijke ISO-normen, specifieke 
crisisbeheersingsplannen opgesteld. Die worden 
regelmatig getest, rekening houdend met 
de vooraf vastgelegde urgentieniveaus en 
verdeling en toewijzing van alle relevante taken 
en verantwoordelijkheden.

De crisisbeheersingsplannen nemen ook andere 
risico’s in aanmerking, zoals ziekte van een expat 
of gezinslid of meteorologische omstandigheden.

BESIX Group beschikt over een rapporterings-
systeem en -beleid ter zake, zodat het 
management onmiddellijk geïnformeerd wordt 
en op een consequente en efficiënte manier kan 
communiceren, zowel intern als extern.

Welzijn op het werk en sport

Sport integreren in het beroepsleven maakt 
deel uit van de bedrijfscultuur bij BESIX Group. 
De voordelen, zowel voor werknemers als voor het 
bedrijf, liggen voor de hand: minder ziekteverzuim, 
tevreden werknemers, minder personeelsverloop, 
hogere productiviteit en positief zelfbeeld.

BESIX Group moedigt al zijn werknemers aan om 
een gezonde en sportieve levensstijl na te streven. 
De Groep ondersteunt de deelname van werknemers 
aan verschillende initiatieven, zoals:

 – de 20 km van Brussel (loopwedstrijd)
 – de joggingwedstrijd Inter-Enterprise van 
ELA (European Leukodystrophy Association) 
in het Crealys-park

 – de voetbalwedstrijd met ploegen uit bedrijven 
van de Groep

 – de beklimming van de Col du Galibier in Frankrijk 
(Climbing for Life)

In het hoofdkantoor van BESIX Group in Brussel 
werd in april 2011 een fitnesscentrum geopend, 
wat de algemene bedrijfsfilosofie van welzijn op 
het werk nog benadrukt.



Onze leveranciers 
Duurzame relaties

Aankoop
De aankoop bij BESIX Group gebeurt op basis van 
verschillende criteria (prijs, kwaliteit, levertermijn, 
technische gegevens, enz.). Om synergieën 
en kortingen te verkrijgen, wordt de aankoop 
binnen de bedrijven steeds meer gegroepeerd. 
Bovendien wordt er meer aandacht besteed aan 
milieu- en sociale aspecten.

De aankoopafdelingen van de bedrijven van 
BESIX Group engageren zich om strenge 
ethische normen te hanteren, alle oplossingen en 
leveranciers af te wegen, waarden en ervaringen 
te delen en bewustzijn te creëren rond risico’s. 
Het aankoopproces verloopt zo transparant mogelijk, 
en de procedure vereist dat leveranciers nauwkeurig 
met elkaar worden vergeleken.

In het kader van MVO wordt indien mogelijk een 
offerte gevraagd bij lokale leveranciers. Dat ze dicht 
bij de betreffende werf gevestigd zijn, biedt hen 
verschillende voordelen.

In 2012 zal aan de belangrijkste leveranciers van 
BESIX voor het eerst formeel gevraagd worden 
om hun certificaten inzake onder meer veiligheid, 
kwaliteit en milieu te documenteren, hun eventuele 
MVO-beleid toe te lichten en een vragenlijst te 
beantwoorden waarmee BESIX hun betrouwbaarheid 
kan opvolgen. Er zal een aankoopbeleid worden 
uitgewerkt voor de hele Groep in het kader van 
de MVO-doelstellingen voor 2012. De bedoeling 
is om de daarmee verbonden ethische, sociale en 
milieunormen ook toe te passen op de activiteiten 
van alle aankoopafdelingen.

Het materiaal dat wordt aangekocht, moet volledig 
beantwoorden aan de relevante CE-vereisten, 
en die regel wordt grotendeels ook uitgebreid 
naar de aankoop voor landen buiten de EU. 
De CE-vereisten leggen verschillende verplichtingen 
op met betrekking tot het milieu en de veiligheid van 
de gebruikers.
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Binnen BESIX wordt voor elke aankoop van 
materieel een VCA** 2008/5-controle en 
goedkeuring van de HSE-afdeling gevraagd, 
ongeacht of het land en/of de dochteronderneming 
voor wie het materieel bestemd is de VCA**-normen 
volgt. De Groep wil in de aankoopafdelingen op 
basis van het TCO (Total Cost of Ownership)-
principe werken om de gevolgen van onze 
aankopen objectief te meten met het oog op onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Ter illustratie: door het contract met de leverancier 
van hoogspanningselektriciteit voor het hoofdkantoor 
van BESIX Group opnieuw te onderhandelen, zal alle 
elektriciteit voor de periode van januari 2012 tot 
december 2015 afkomstig zijn van hernieuwbare 
energiebronnen. De leverancier voerde eveneens 
een energie-audit uit en die resulteerde in enkele 
praktische actiepunten.

Daarnaast zal de nieuwe leverancier van 
facility-managementdiensten in het hoofdkantoor 
in 2012 een audit uitvoeren om het energieverbruik 
(gas, water, laagspanningselektriciteit) 
te verminderen.

Ten slotte zorgden de onderhandelingen van 
Franki Foundations Belgium over afvalbeheer voor 
aanzienlijke prijsverlagingen door het sorteren van 
afval op te drijven. De hoeveelheid recycleerbaar 
afval is drastisch gestegen.

De cementbevoorrading voor het Lanaye-project in 
België gebeurt door een leverancier die gevestigd 
is op 3 km van de werf. Bovendien kan het project 
gebruik maken van enkele fabriekswegen zodat de 
toegangsweg tot de werf korter wordt en er minder 
hinder is voor de buren.

Er werden verschillende inspanningen gedaan om de 
aankoopprocedure te optimaliseren. Aspecten zoals 
verbruik, afvalverwijdering of hoeveelheid afval, 
CO2-uitstoot en recycling werden toegevoegd aan 
de aankoopcriteria.

Op het vlak van design gaat de voorkeur uit naar 
leveranciers die minder milieu-onvriendelijke 
chemicaliën gebruiken.

De transportafstand wordt zoveel mogelijk beperkt, 
en exportzendingen worden op een efficiënte 
manier gegroepeerd.
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Het energieverbruik van machines is een van de 
selectiecriteria. Bij de vergelijking van werfvoertuigen 
wordt onder meer rekening gehouden met 
energieverbruik en CO2-uitstoot. BESIX Group 
wil ook de CO2-voetafdruk van mogelijke grote 
leveranciers vergelijken.

Voor meerdere projecten beantwoordt de aankoop 
van BESIX Group aan de milieukwalificaties 
binnen de BREEAM- of LEED-certificering 
(bv. Cleveland-ziekenhuis in Abu Dhabi, 
Carpe Diem-gebouw in Parijs).

Aangezien aankoop en onderaanneming inherent 
zijn aan bouwprojecten, besliste BESIX om in 
zijn permanente MVO-doelstellingen en naar 
aanleiding van de bovenvermelde invoering van 
ERP (Enterprise Resources Planning), indicatoren  
en controles op te nemen van de sociale en 
milieugevolgen van zijn belangrijkste leveranciers 
en onderaannemers.

Vanaf 2013 zal het ERP-systeem in hoge mate 
bijdragen aan het creëren van een kader voor de 
hele Groep en zal het, indien mogelijk, geprefereerde 
leveranciers en onderaannemers aangeven die er 
dezelfde waarden op na houden als BESIX Group.

Tegen eind 2012 zullen de evaluaties van 
leveranciers ingevoerd worden in het ERP-systeem, 
zodat die informatie gemakkelijker toegankelijk wordt 
voor alle projectmedewerkers. De evaluatie betreft 
criteria die te maken hebben met de algemene 
kwaliteit van de bevoorrading/dienstverlening, 
de samenwerking bij verschillende typische 
gelegenheden en de betrouwbaarheid inzake 
gezondheid, veiligheid en milieu.

Omdat ongeveer 70% van zijn geconsolideerde 
omzet gerealiseerd wordt met onderaannemers en 
via aankoop, heeft BESIX Group met het oog op 
MVO de plicht om de sociale en milieu-impact van 
zijn leveranciers en onderaannemers mee te bepalen 
in de landen waar de Groep actief is. Concrete en 
progressieve acties op dit vlak maken deel uit van de 
MVO-doelstellingen van de Groep voor 2012-2013.



Onze klanten  
Samen bouwen  
aan duurzaamheid
Voorselectie
Voorselectie is een manier voor investeerders om 
aannemers en partners te evalueren en te selecteren 
die in staat zijn om een bepaald bouwproject uit 
te voeren. De selectie is vooral gebaseerd op 
kwalitatieve en kwantitatieve criteria.

Betrouwbaarheid, financiële, technische en 
juridische stabiliteit en ethisch gedrag zijn cruciale 
eigenschappen voor bedrijven die een geprefereerde 
leverancier willen worden. Ervaring is even belangrijk, 
net als het aanbieden van innovatieve oplossingen.

Potentiële klanten vragen kandidaten vaak 
om een vragenlijst in te vullen en specifieke 
en/of bijkomende informatie te verstrekken 
over het bedrijf, zijn structuur en zijn technische 
competenties en referenties.

Klanten en zelfs potentiële partners organiseren 
steeds vaker audits en bezoeken.

Ook BESIX Group ontving opmerkelijk meer 
aanvragen voor informatie over zijn ethisch en 
MVO-beleid en de naleving ervan.

Aanbesteding
Maatschappelijke verantwoordelijkheid met 
betrekking tot aanbestedingen kan worden 
omschreven als MVO verzekeren en bevorderen 
in de contract- en aanbestedingsprocessen. 
Private klanten die aanbestedingen uitschrijven, 
kunnen de hoofdlijnen van het aanbestedingsproces 
vrij bepalen en kunnen dus vooraf inspelen op onder 
meer de sociale criteria door het contracttype te 
kiezen (D&B, EPC, BOOT, DB&M, ...).

De bedoeling is om de milieu-impact van het 
gebouw tijdens het hele proces te verminderen, 
van het eerste idee (door middel van het Programma 
van Eisen of PvE) over de uitvoering en het gebruik 
en beheer (inclusief renovatie) tot en met de afbraak. 
Daarom creëert het aanbestedingsproces ook 
opportuniteiten voor de aannemer om MVO op een 
degelijke manier te interpreteren en te integreren en 
op een vernieuwende manier te benaderen.

BESIX Group wil volgens de MVO-principes 
handelen en ook beantwoorden aan de verdere 
eisen van klanten inzake MVO. Bijkomende criteria 
hebben te maken met energie, water, grond, 
lucht, milieu, natuur en landschap, afvalproducten, 
gevaarlijke producten en hulpbronnen.

Als in het PvE bepaalde punten ontbreken, 
past elk bedrijf van BESIX Group zijn intern 
duurzaamheidsbeleid toe om de sociale en 
milieu-impact te beheersen, zowel in de uitnodiging 
tot aanbesteding als in de uitvoering van het 
project. Zelfs als dit niet wordt vereist, worden alle 
mogelijke opties in elk MVO-domein overwogen en 
opgenomen, ten behoeve van het project en als een 
toekomstige technische en commerciële referentie 
van excellentie voor BESIX Group.

Van juli 2010 tot juni 2011 vroegen de 
meeste potentiële grote klanten naar een 
ethisch engagement en naar de naleving 
van internationale normen met betrekking 
tot MVO, vooral voor gecertificeerde 
projecten en projecten in de Benelux en 
Frankrijk. Zo waren in onze meest recente 
dossiers voor voorselectie onder meer de 
certificaten ISO 14001 (milieu), VCA** BTR 
(Branchegerichte Toelichting Railinfrabeheer), 
BIM en BREEAM opgenomen.
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Om een correcte en competitieve prijsofferte te 
maken, evalueert het bedrijf van de Groep elk 
onderdeel van het bouwproject afzonderlijk en 
probeert het dit onderdeel telkens precies in te 
schatten. De hoeveelheden worden gemeten, 
prijsaanvragen worden verstuurd naar leveranciers 
en onderaannemers en de meest geschikte 
materialen worden gespecificeerd. Bij de berekening 
wordt rekening gehouden met het benodigde aantal 
arbeiders en opzichters om het project tijdig af te 
ronden en worden voortdurend mogelijke varianten 
en alternatieven overwogen met het oog op de 
TCO (Total Cost of Ownership).

Vooral de volgende twee aspecten zijn belangrijk 
om de beste offerte te maken: kostenoptimalisatie 
en het totale energieverbruik tijdens en na de bouw.

Kosten kunnen worden geoptimaliseerd door 
ervoor te zorgen dat het afgewerkte project 
minder onderhoud nodig heeft en door de totale 
levenscyclus van het project en de gebruikte 
materialen te verbeteren. Beter isolatiemateriaal 
gebruiken verlaagt op lange termijn de kosten voor 
exploitatie en onderhoud. De aanbestedingsafdeling 
kan het totale energieverbruik tijdens de levenscyclus 
berekenen (van totstandbrenging over uitvoering en 
bouw tot afbraak en recycling).

Ook andere competentiecentra van BESIX Group 
worden bij het proces betrokken, zoals de 
experts in methodes & planning om de beste 
bouwmethode en de kortste uitvoeringstermijn 
te bepalen en de designteams om een ontwerp 
uit te werken dat net iets beter is dan dat van de 
concurrentie. Materiaalexperts geven advies over 
het meest geschikte materiaal, de juridische dienst 
en de verzekeringsafdeling over de contracten, 
en de experts inzake risico’s en financiën over de 
financiële, financierings- en fiscale aspecten.

De QHSE-afdeling en het competentiecentrum voor 
duurzame oplossingen bieden raad en ondersteuning 
met betrekking tot de technische oplossingen of 
opties die in de aanbesteding zijn opgenomen.

Toekomstige aanbestedingen moeten beantwoorden 
aan de meest recente normen inzake energie 
en akoestiek (passiefgebouwen, HQE-norm (F), 
enz.). Ze moeten worden geëvalueerd vanuit het 
oogpunt van systems engineering en verschillende 
analyses ondergaan (risico-analyse, bedrijfsplan, 
methodebeschrijving, duurzaamheidsconcept, 
onderhoud, enz.).

De prijs is niet langer doorslaggevend, althans niet 
in de eerste onderhandelingsfasen: de projectkennis, 
het projectbeheer en de multidisciplinaire, flexibele en 
creatieve aanpak van de bedrijven van BESIX Group 
moeten het verschil maken inzake duurzaamheid in 
een steeds agressievere en competitievere markt.

Alternatieve contracten, zoals PPP, D&B, 
DB&M, DBF&M, DBFO&M en Bouwteam, eigen 
ontwikkelingen en dergelijke bieden de mogelijkheid 
om andere aspecten dan alleen prijs uit te spelen 
in het zeer competitieve aanbestedingsproces. 
Deze contracttypes helpen om volgens het TCO 
(Total Cost of Ownership)-principe te werk te gaan: 
kwaliteit verzekeren maar tegelijk de investering en 
de impact op toekomstige generaties niet uit het 
oog verliezen.
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Milieu
Beschermen en  
impact beperken
BESIX Group is al vele jaren begaan met het milieu 
en de impact van zijn activiteiten. Daarom 
besliste de Groep in de vroege jaren 2000 om een 
milieubeheersysteem (Environmental Management 
System/EMS) te ontwikkelen en in te voeren dat 
beantwoordt aan de vereisten van de ISO 14001-norm.

Sindsdien streeft BESIX Group er als multinational 
naar om dit systeem in al zijn bedrijven in te voeren.

In 2005 behaalde Six Construct in de 
Verenigde Arabische Emiraten en BESIX en 
Ondernemingen Jacques Delens in België hun 
ISO 14001:2004-certificaat. Andere bedrijven 
binnen de Groep volgden met certificaten voor 
Vanhout en Wust in 2011.

Het ISO 14001-gecertificeerde milieubeheersysteem 
blijkt een stevig kader te bieden voor het beheer, 
het beleid en de doelstellingen van BESIX Group op 
milieuvlak. De middellangetermijndoelstelling van 
2000 om het systeem in alle bedrijven van de Groep 
te introduceren moet nog worden gerealiseerd.

Omdat bewustmaking rond milieu ook belangrijk 
is, nodigde BESIX Group zijn werknemers uit om 
deel te nemen aan het Earth Hour-initiatief op 
26 maart 2011. BESIX Group wilde deze WWF-actie 
voor het klimaat net als honderden miljoenen andere 
mensen overal ter wereld ondersteunen.

Milieubeheerplan: een stap 
vooruit in de uitvoering van 
de MVO-actieplannen
Op basis van ISO 14001 en andere certificaten 
zoals de Nederlandse CO2-prestatieladder, 
BREEAM in België, LEED en ESTIDAMA in het 
Midden-Oosten legt elke dochteronderneming 
specifieke milieudoelstellingen vast die elk jaar door 
het management worden bekrachtigd. Op die manier 
worden de uitvoering en de continuïteit van het 
milieubeleid van de Groep en de daarmee verbonden 
doelstellingen verzekerd. De MVO-doelstelling op 
middellange termijn op dat vlak bestaat erin alle 
bedrijven van de Groep te overtuigen om die aanpak 
progressief over te nemen.
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Voortbouwend op zijn verwezenlijkingen van 
2010 en 2011 focust BESIX Group vanaf 2012 
inzake milieu op:

 – het bewustzijn verhogen en de werknemers 
opleiden rond milieu-aspecten;

 – de CO2-uitstoot verminderen;
 – meer gebruik maken van 
hernieuwbare energiebronnen;

 – het verbruik van papier en inkt verminderen;
 – meer aandacht vestigen op projecten – 
respect voor en innovatieve benadering van 
het thema milieu;

 – de productie van electriciteit via zonnepanelen 
verder stimuleren;

 – evaluatiemethodes voor milieuprestaties 
integreren op vraag van steeds meer klanten.

Opdat zijn klanten uitstekende milieuprestaties 
zouden realiseren met hun projecten, streven 
de bedrijven van BESIX Group steeds 
meer naar het verkrijgen van certificaten 
door te voldoen aan de vereisten die de 
overeenkomstige normen opleggen:

 – BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment)

 – LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design)

 – HQE (Haute Qualité Environnementale)
 – ESTIDAMA (Abu Dhabi)
 – VALIDEO (Voluntary Sustainable Construction 
certification system).

Deze normen beschrijven de prestaties van 
een gebouw m.b.t. onder meer energieverbruik, 
gezondheid, welzijn, vervuiling, transport, 
grondgebruik, biodiversiteit, materaal en water.

Aan elk van deze aspecten wordt een score 
toegekend afhankelijk van het prestatieniveau. 
Volgens een evaluatiesysteem worden niveaus 
toegekend tot een globaal niveau wordt bereikt, 
waarvoor dan een certificaat wordt uitgereikt.

Deze normen hebben niet alleen betrekking op de 
prestaties van gebouwen en infrastructuur maar ook 
op het bouwproces. BESIX Group beantwoordt dan 
ook aan de bouwvereisten van de normen in het 
milieubeheerplan voor zijn projecten.
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Rekening houdend met de eigen activiteiten, 
de vereisten van de klanten en de geografische 
omgeving wordt elk bedrijf van de Groep gevraagd 
om een milieuactieplan over meerdere jaren op te 
stellen dat de bovenvermelde Groepsdoelstellingen 
en de lokale initiatieven omvat. De eerste consolidatie 
van deze actieplannen ging begin 2012 van start 
met de bedoeling om de algemene vooruitgang en 
prestaties te stimuleren en op te volgen.

In 2010 besliste BESIX Group uiteindelijk om te 
focussen op de beste praktijken binnen BESIX Group 
en zo het ISO 14001-certificeringsproces van zijn 
bedrijven te bevorderen.

Door alle beste milieupraktijken van de Groep 
te verzamelen wil BESIX Group optimale controle 
verwerven over zijn milieu-impact en de daaruit 
voortvloeiende maatregelen.

Inzake MVO is het ook de bedoeling om de 
milieudoelstellingen af te stemmen op de beste 
praktijken in de markt, het domein en de sector, 
om die beste praktijken zoveel mogelijk nog 
te overtreffen en zich te onderscheiden als 
best-in-class.

Deze zogenaamde ‘beste-praktijken-aanpak’ 
werkt het best en het efficiëntst in opkomende 
landen. Daar kan de controle op milieuprestaties 
moeilijker zijn omdat er minder regelgevende 
normen en minder ontwikkelde infrastructuren 
en toeleveringsketens zijn.

Energiebeheerplan: MVO 
met betrekking tot energie

BESIX stelde een energiebeheerplan op voor 
2012 als onderdeel van zijn milieubeheerplan. 
Het energiebeheerplan wordt bekrachtigd door het 
management en beslaat een periode van vijf jaar. 
Het plan wordt jaarlijks geëvalueerd volgens de 
ISO-vereisten tijdens de directiebeoordeling en 
goedgekeurd voor het volgende jaar.

Dit eerste initiatief zou de andere bedrijven van 
BESIX Group moeten aanzetten om een gelijkaardig 
proactief plan te ontwikkelen dat bijdraagt aan 
de algemene verlaging en optimalisering van het 
energieverbruik van BESIX Group.

MVO op de werf:
afval sorteren
Afvalsortering is dagelijkse praktijk op de 
werven en in de kantoren van BESIX Group. 
De personeelsleden en onderaannemers worden 
gewezen op het belang ervan. Afvalsortering per 
type of categorie is verplicht overeenkomstig het 
ISO 14001-gecertificeerd milieubeheersysteem.

Sommige werven gaan nog verder en hebben 
speciale contracten afgesloten met gespecialiseerde 
bedrijven. Franki Foundations heeft bijvoorbeeld 
verdichtingsmachines geïnstalleerd.
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MVO met betrekking 
tot papierverbruik
Alle documenten bij BESIX worden geprint op 
gerecycleerd, chloorvrij papier, een beslissing die 
deel uitmaakt van het milieubeleid van BESIX. 
Sinds 2004 volgt BESIX met ondersteuning van 
het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) het 
papierverbruik op in verschillende interne afdelingen. 
Er werd de administratieve bedienden gevraagd om 
te besparen op papier.

In opvolging van dit initiatief lanceerde BESIX in 
2012 in Brussel een nieuwe bewustzijnscampagne 
rond het gebruik van papier. Het papierverbruik zal 
worden opgevolgd in het hoofdkantoor van BESIX 
en bij verschillende grote projecten in België.

Begin 2012 en in deze context zorgde BESIX Group 
ervoor dat alle printers in het hoofdkantoor en 
in de kantoren en locaties van BESIX standaard 
dubbelzijdig en in zwart-wit drukken om zo te 
besparen op papier.

Six Construct richtte in zijn hoofdkantoor in Dubai 
een recyclingcentrum in. In 2009 recycleerden 
de werknemers vanaf juli 5 ton papier door het 
afval te sorteren. In 2010 werd 6 ton papier uit 
het afval gerecupereerd en gerecycleerd, 9 ton 
in 2011. De doelstellingen zijn: het bewustzijn 
bij werknemers rond afvalsortering verhogen, 
de onderhoudsploeg leren om afval te sorteren 
(en de gekleurde vuilniszakken te gebruiken) en 
werknemers inschakelen vlakbij het recyclingcentrum 
om de afvalsortering verder in de keten aan 
te houden.
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CO2-uitstoot  
als MVO-indicator

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
is in de afgelopen decennia veel hoger op de 
politieke en zakelijke agenda komen te staan. 
De uitdaging voor BESIX Group ligt momenteel 
(naast economisch actief zijn, waarde creëren 
en klanten tevredenstellen) in zijn vermogen en 
vastberadenheid om goede milieuprestaties neer te 
zetten en de sociale basisrechten en (inter)nationale 
normen te respecteren tijdens zijn innovatieve groei.

Om milieuprestaties te meten, is de Nederlandse 
CO2-prestatieladder uiterst geschikt.

Binnen de doelstellingen voor 2012 verkoos 
BESIX Group om het milieu, CO2-reductie in het 
bijzonder, op te volgen en te meten. Dit in een 
rapport dat voldoet aan de richtlijnen van het 
GRI, en enkel voor de bedrijven van BESIX Group 
die ISO 14001-gecertificeerd zijn in 2013. 
Hetzelfde zal voor de hele Groep BESIX gelden bij 
het tweede MVO-rapport, begin 2014.

Door de invoering van zijn energiebeheerplan 
kon BESIX machines en activiteiten identificeren 
die veel energie verbruiken en kon het acties 
bepalen om aanzienlijk te besparen sinds 2011. 
De CO2-prestatieladder stelt duidelijk dat in 
Nederland de volgende energiestromen 80% van 
de totale CO2-voetafdruk vertegenwoordigen:

 – Elektriciteitsverbruik in permanente kantoren;
 – Brandstofverbruik van machines 
en verwarmingstoestellen;

 – Mobiliteit/persoonlijk transport 
(gebruik van geleasede en privéwagens 
voor pendelverkeer en zakelijk verkeer).

BESIX focust voor de verbeterings- en 
verminderingsmaatregelen dan ook hoofdzakelijk 
op die drie elementen in België, Nederland en 
het Midden-Oosten.

Er worden energie-audits uitgevoerd en acties 
ondernomen om onder meer het brandstofverbruik 
van machines en verwarmingstoestellen te 
verminderen, energie uit hernieuwbare bronnen aan 
te kopen, mobiliteitsplannen in te voeren, een auto- 
en reisbeleid uit te werken en eco-drivingopleidingen 
te organiseren.

De dochterondernemingen van BESIX Group doen 
speciale inspanningen om hun milieu-impact met 
betrekking tot energieverbruik te verminderen. 
Een aantal van hen, zoals Vanhout, West Construct 
en de staalfabrieken van Cobelba en BESIX, 
hebben op enkele van hun gebouwen fotovoltaïsche 
zonnepanelen geïnstalleerd. Die installaties zijn de 
grootste investeringen die BESIX Group in 2010 
en 2011 deed om zijn doelstellingen inzake de 
vermindering van de CO2-uitstoot te realiseren.

In het hoofdkantoor in Dubai werd in 2011 een 
onderzoek uitgevoerd om te bekijken of het voordelig 
zou zijn om zonnepanelen te plaatsen op de 
gebouwen in Dubai. Een overeenkomstig actieplan 
zal in 2012 worden opgesteld.

01
Waterzuiveringsstation, 
Wathba, Abu Dhabi, VAE
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Waterverbruik beperken

Water is een schaarse hulpbron en er moet zuinig 
mee worden omgesprongen. Waterbeheer is een 
belangrijk thema voor de duurzame ontwikkeling 
van onze planeet.

BESIX Group draagt op verschillende manieren 
bij aan deze duurzame ontwikkeling.

Eerst en vooral heeft de Groep aandacht voor zijn 
eigen watergebruik en -behandeling. Ten tweede 
stimuleert de Groep als mede-investeerder 
de bouw van afvalwaterzuiveringsinstallaties, 
afwateringssystemen en ontziltingscentrales 
voor zeewater.

BESIX Group doet dit als aannemer voor 
civiele werken via lokale bedrijven of via zijn 
dochteronderneming BESIX Sanotec die optreedt 
als procesontwerper en EPC-aannemer voor 
waterzuiveringsinstallaties. Ten slotte doet de Groep 
aan afvalwaterbehandeling voor publiek en privaat 
gebruik via SPV’s (Special Purpose Vehicles) voor 
fabrieken die worden gebouwd door bedrijven van 
BESIX Group.

Eigen inspanningen

Water is een kostbaar goed in alle vestigingen 
maar vooral in droge gebieden zoals Afrika en 
het Midden-Oosten. Via lokale projecten wordt 
geprobeerd om water te hergebruiken. Werven in 
het Midden-Oosten bijvoorbeeld hergebruiken waar 
mogelijk water om beton uit te harden. Het beton 
wordt uitgehard met natte jutezakken en dan bedekt 
met plastic vellen om verdamping tegen te gaan en 
dus niet te veel water te moeten gebruiken.

Werknemers worden gewezen op het belang 
van de natuurlijke hulpbronnen en er wordt hen 
gevraagd om zoveel mogelijk water te hergebruiken. 
Borden die worden opgehangen bij de toiletten en 
drinkwatervoorzieningen herinneren iedereen aan 
het belang en de schaarste van water.

Zo moeten alle werven volgens het 
milieubeheersysteem van BESIX bezinkingsbassins 
voorzien om het afvalwater van betoncentrales en 
betonmixers te verwerken. Het afvalwater wordt 
behandeld zodat het beantwoordt aan de wettelijke 
normen vooraleer het opnieuw wordt gebruikt 
of afgevoerd.

01
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Op een ander niveau, op werven en in enkele 
kantoren, zoeken teams naar alternatieven voor 
drinkwater en naar manieren om regenwater te 
hergebruiken en gebruikt water op te vangen.

In Qatar investeerde Six Construct bijvoorbeeld 
in een omgekeerde osmose-installatie om het 
grondwater dat uit de put wordt gehaald te 
behandelen. Op die manier kan het worden gebruikt 
in het arbeidersdorp van Six Construct. Six Construct 
investeerde ook in een waterzuiveringsinstallatie om 
alle afvalwater te behandelen.

Expertise in waterbehandeling

Milieu-activiteiten werden de afgelopen jaren 
geïndustrialiseerd als gevolg van de striktere normen 
voor waterbehandeling die worden opgelegd door de 
lokale wetgeving en als gevolg van de noodzakelijke 
betrouwbaarheid van de installaties. Er duiken echter 
nieuwe problemen op die te maken hebben met 
gezondheid en milieubescherming en die vragen om 
hoogwaardige oplossingen voor deze markt.

Als gevolg van de steeds toenemende 
wereldbevolking willen regeringen en lokale 
overheden afvalwaterzuiveringsinstallaties bouwen 
en beheren om voor hun burgers de gewenste 
milieukwaliteit te garanderen.

Betrouwbaarheid, technologie, lokaal bewustzijn, ... 
de bedrijven van BESIX Group pakken het 
allemaal aan.

BESIX Sanotec fungeert als processpecialist

Het bedrijf ontwerpt installaties en bouwt ze 
in samenwerking met lokale bedrijven van 
BESIX Group, vooral voor grote internationale 
spelers. Het neemt daarbij de mechanische en 
elektrische werken op zich en laat de civiele 
werken over aan de collega’s van BESIX Group.

BESIX Sanotec, oorspronkelijk opgericht als 
dochteronderneming van Vanhout, beschikt over 
verschillende referenties in Vlaanderen en Wallonië 
en is nu ook actief in de Golfregio. Het bedrijf 
mag zich beroepen op een jarenlange expertise in 
milieu-engineering en wordt beschouwd als een 
lokale speler zowel in zijn oorspronkelijke markten 
als in de Gulf Cooperation Council (GCC)-markten.

Bovendien bouwt BESIX Sanotec middelgrote en 
grote zuiveringsinstallaties. Het ontwikkelt specifieke 
technieken om efficiënte waterzuiveringsinstallaties, 
ontziltingscentrales en slibbehandelingsinstallaties 
te bouwen. Het bedrijf biedt ook oplossingen 
aan voor drinkwater waarbij het gebruikmaakt 
van verschillende technieken, afhankelijk van het 
gewenste zuiverheidsniveau, de omvang van de 
installatie en de lokale omstandigheden.

Daarnaast zette BESIX Sanotec een activiteit 
op voor de exploitatie en het onderhoud van de 
installaties, waardoor de langdurige efficiëntie ervan 
verzekerd is. BESIX Sanotec zorgt er dus voor dat 
zijn klanten maximaal gebruik kunnen maken van de 
installatie gedurende de verwachte levensduur en 
misschien zelfs langer.

Waterzuiveringsinstallaties in Al Wathba
(300.000 m³/dag) en Al Ain (130.000 m³/dag) (VAE)  
vlakbij Abu Dhabi, die in 2012 zullen worden afgewerkt

Six Construct zorgde voor het ontwerp en de civiele 
werken, terwijl BESIX Sanotec verantwoordelijk 
was voor de engineering, de uitrusting en de 
opstartfasen. Voor het proces en de mechanische 
en elektrische werken nam BESIX Sanotec een 
partner onder de arm. De faciliteiten zullen zowel de 
toenemende stroom afvalwater ten gevolge van de 
bevolkingsaangroei in Abu Dhabi als de behoefte aan 
ontzilt water aanpakken. De installaties moeten niet 
alleen de belasting verlichten op de enige bestaande 

faciliteit van de Emiraten in Mafraq maar ook op 
de bestaande ontziltingsinstallaties door behandeld 
afvalwater te leveren voor landscaping en landbouw 
en door slib te leveren dat kan worden gebruikt 
als meststof. Tijdens het behandelingsproces zal 
gebruik worden gemaakt van methaan uit verteerd 
slib. De installaties zullen de CO2-uitstoot aanzienlijk 
verminderen (omdat de ontzilting van water gepaard 
gaat met zulke emissies), en de woestijngebieden 
vruchtbaar maken.
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Een PPS in Ajman

BESIX Group kon een PPS (Publiek-Private 
Samenwerking) opzetten om afvalwatercollectoren 
en behandelingscapaciteit te financieren, de 
faciliteiten te exploiteren en de prestaties te 
factureren aan de huurders in Ajman in opdracht van 
het Emiraat van Ajman. Als gevolg van het succes 
van deze activiteit vroeg het emiraat aan BESIX om 
een 75%-aandeel te nemen in een membraanfiltratie-
installatie (7.500 m³ per dag) in Safi die afvalwater 
behandelt om het te commercialiseren voor 
industrieel gebruik.

Afvalwaterbehandeling ook door Socogetra

Six Construct is niet het enige bedrijf van 
BESIX Group dat ervaring heeft met de bouw 
van waterzuiveringsinstallaties. Het historische 
trackrecord van BESIX Group buiten beschouwing 
gelaten en in antwoord op de huidige behoefte 
vanuit Belgisch Wallonië, heeft Socogetra zich 
georganiseerd om kostenefficiënte, kleine en 
middelgrote afvalwaterzuiveringsinstallaties te 
bouwen in samenwerking met BESIX Sanotec en 
enkele partners. Daardoor is het zelf een van de 
meest betrouwbare bouwondernemingen voor 
afvalwatercollectoren en afwateringssystemen in 
de regio geworden.

Socogetra heeft al enkele decennia ervaring op 
het gebied van de opvang en behandeling van 
huishoudelijk afvalwater via de bouw van collectoren, 
keringen en waterbassins, pompstations, 
pompeenheden en afvalwaterzuiveringsinstallaties. 
Het gaat hierbij om kleine en middelgrote faciliteiten 
(1.000 tot tienduizenden inwonerequivalenten).

Grondvervuiling 
en biodiversiteit

Lokale vervuiling voorkomen en beheersen is 
vereist volgens ISO 14001. In geval van vervuiling 
worden specifieke maatregelen genomen, 
wordt een uitgebreid rapport opgesteld en wordt 
er ruimschoots gecommuniceerd om te vermijden 
dat er zich een ongeval voordoet.

Six Construct heeft zijn werven uitgebreide 
compliance-vereisten opgelegd. Alle maritieme 
projecten worden streng gecontroleerd om 
watervervuiling te vermijden.

Andere maatregelen omvatten lekbakken onder 
mobiele uitrustingen, wallen voor de opslag van 
gevaarlijke vloeistoffen of de beschikbaarheid 
van absorptiepakketten.

Tegenwoordig is natuurbehoud ook een belangrijk 
thema. Bij de uitvoering van projecten moet rekening 
worden gehouden met de bescherming van fauna 
en flora.

Zo moet er bijvoorbeeld bij maritieme werken 
extra aandacht en zorg hieraan worden besteed. 
Er werden consultants aangetrokken om ervoor 
te zorgen dat de biodiversiteit niet in gevaar 
komt en bewaard wordt tijdens de activiteiten, 
zoals bij het Tanger Med II-project in Marokko en 
het South Hook-project in Wales (zie verder in 
dit rapport).

071| MVO | Maatschappelijke betrokkenheid



Project: LNG-aanlegsteiger
South Hook, Verenigd Koninkrijk
Bescherming van marine-omgeving  
in samenwerking met de Wales County Council

Marinewerken vormen een van de kernactiviteiten 
van BESIX Group. LNG-aanlegsteigers en golfbrekers 
bouwen, havens uitbreiden, baggeren, enz. 
kan ernstige gevolgen hebben voor het leven in de 
zee. Het bedrijf probeert die gevolgen via verschillende 
methodes steeds zoveel mogelijk te beperken. 
BESIX Group voert een project niet zomaar uit. 
Het bedrijf integreert het op de meest harmonieuze 
manier in de omgeving met zijn biodiversiteit in 
samenspraak met externe stakeholders.

In 2009 bouwde BESIX, in een joint venture met 
het Britse bedrijf Kier, een LNG-aanlegsteiger in 
South Hook. Dit unieke en complexe project omvatte 
zowel de afbraak en reconstructie als de renovatie 
van bestaande structuren. De steiger kan de grootste 
LNG-tankers ter wereld accomoderen om gas 
uit Qatar te leveren. Er werd de teams gevraagd 
om te voldoen aan de meest strikte milieunormen 
om de zeebodem te beschermen, want het 
project werd uitgevoerd in beschermd gebied 
(Special Area of Conservation/SAC).

In het kader van het ontwerpproces werden 
milieurisicoanalyses uitgevoerd, evenals een 
onderzoek naar geluidsoverlast tijdens de 
heiwerken om hinder onder water voor de 
zeezoogdieren zoveel mogelijk te beperken.

Het project moest in moeilijke weersomstandigheden 
worden uitgevoerd. Het team werkte nauw samen 
met de County Council om ervoor te zorgen 
dat de lokale gemeenschap zo weinig mogelijk 
hinder ondervond. Er werd voorkeur gegeven aan 
transport over zee om verkeersoverlast op de lokale 
wegen te vermijden. De joint venture besliste om 
de verwijderde betonelementen op een drijvend 
platform te verbrijzelen en zo de gevolgen van 
de afbraakwerken voor de lokale gemeenschap 
(geluidsoverlast en rondrijdende vrachtwagens) 
te beperken. Het gerecycleerde verbrijzelde 
materiaal werd nadien gebruikt als toeslagmateriaal. 
Ook aanzienlijke hoeveelheden staal van de oude 
aanlegsteiger werden gerecycleerd. Het afval werd 
opgehaald en vervoerd door lokale bedrijven.
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BESIX Foundation 

Een stichting 
voor een betere wereld

Om zijn engagement voor de samenleving waarin 
de Groep actief is te versterken, richtte BESIX Group 
in 2009 naar aanleiding van zijn honderdste 
verjaardag BESIX Foundation op. De Stichting 
organiseert projecten rond onderwijs, bouw en 
milieu. Naast financiële ondersteuning wordt ook 
een mecenaat aangeboden, door het begeleiden 
van de verenigingen bij het verwezenlijken van hun 
doelstellingen. De Stichting moedigt de werknemers 
van BESIX Group sterk aan om vrijwilligerswerk te 
doen en heeft over een periode van drie jaar meer 
dan 1,1 miljoen euro gespendeerd aan projecten 
en initiatieven die aansluiten bij haar prioriteiten 
en doelstellingen.

De sterktes en voortdurende uitdagingen 
van BESIX Foundation zijn:

 – het sterke engagement van het 
Senior Management om de waarden van 
BESIX Group uit te dragen doorheen de Groep, 
en het enthousiasme van de werknemers van 
de Groep;

 – de rechtstreekse en onrechtstreekse 
betrokkenheid van honderden professionals;

 – een echte ambitie die verankerd is in 
financiële toezeggingen;

 – een duidelijke trots van de betrokkenen 
bij verwezenlijkingen;

 – een vruchtbare en complementaire symbiose 
van kennis, ervaring en gedeelde goodwill;

 – een engagement van BESIX Group om op 
hetzelfde elan door te gaan.

Drie belangrijke MVO-
domeinen die een sterk 
engagement voor Mensen 
en Planeet stimuleren
BESIX Foundation focust op activiteiten waarbij 
de competenties van de Groep voor toegevoegde 
waarde zorgen. Die situeren zich uiteraard vooral 
binnen de bouwsector, de waterbehandeling en 
beroepsopleidingen. De Stichting ondersteunt 
verschillende non-profit organisaties bij hun activiteiten 
en bij de verwezenlijking van hun doelstellingen, 
hetzij financieel of via de hulp van werknemers van 
BESIX Group die zich in hun vrije tijd vrijwillig inzetten.

De betrokkenheid bij lokale gemeenschappen 
maakt optimaal gebruik van synergieën, 
kennis en complementaire vaardigheden. De steun 
wordt verleend aan langetermijnprojecten om de 
duurzame ontwikkeling van lokale gemeenschappen 
te verzekeren.

Over een periode van drie jaar heeft 
BESIX Foundation 66 projecten ondersteund, 
waaronder 40 die door personeelsleden 
werden voorgesteld.

01
Het BESIX Group-team, 
20 km door Brussel, België, 
mei 2011
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Enkele onderwijsprojecten

 – Het recycleren van computers 
De Stichting verzamelde in 2010 oude 
computers in het hoofdkantoor van 
BESIX Group voor de vereniging ISPAT en bood 
hen ook financiële steun aan. Deze vereniging, 
gevestigd in het centrum van Brussel, 
organiseert cursussen voor pas aangekomen 
immigranten (onder meer opleidingen 
onderhouds- en bewakingspersoneel) om hen 
te helpen een job te vinden en zich te integreren 
in de stad.

 – St. Anthony school 
Oeuvre des Pains begon met de bouw van 
een school in de landelijke omgeving van het 
Moradabad District in Uttar Pradesh, India in 
2003. Vandaag telt de school 18 klaslokalen en 
meer dan 615 leerlingen, van de peuterklas tot 
de tweede graad van het secundair onderwijs. 
De non-profit organisatie heeft met de hulp van 
BESIX Foundation een nieuw schoolgebouw 
opgericht voor 900 nieuwe leerlingen, 
waar ze tot de 12de graad (laatste jaar 
secundair onderwijs in India) school kunnen 
lopen. Dit gebouw wordt ook gebruikt voor 
volwassenenonderwijs en voor opleidingen voor 
vrouwen, en er is een kleine medische hulppost.

 – Right 2 Learn 
BESIX Foundation organiseert IT-opleidingen 
om de ongeschoolde arbeiders van BESIX 
en Six Construct in de Verenigde Arabische 
Emiraten aan te leren hoe ze een computer 
kunnen gebruiken. Er werd bewust voorrang 
gegeven aan wie nooit de kans zou krijgen 
om computervaardigheden te verwerven. 
De studenten kunnen nu e-mails en foto’s 
versturen en zelfs rechtstreeks met hun familie 
in India praten, gratis en zonder geld uit te geven 
aan hoge telefoonrekeningen. 
De eerste sessie ging van start in Dubai in 
september 2011. Six Construct zorgde voor de 
benodigde ruimte en uitrusting, en werknemers 
gaven zich op als vrijwilliger om les te geven. 
Ondertussen werden er ook sessies 
georganiseerd in Dubai en Abu Dhabi, en in 
twee arbeidersverblijven zijn nu computerkamers 
of cybercafés ingericht waar de arbeiders 
contact kunnen opnemen met hun familie.

Enkele milieuprojecten

 – ‘It is our earth’ 
BESIX Foundation ondersteunt deze belangrijke 
tentoonstelling die georganiseerd werd om 
een ruimer publiek te sensibiliseren voor 
de huidige milieuproblematiek en hen te 
tonen wat ze kunnen doen om de planeet te 
helpen beschermen.

 – Papier recycleren voor het goede doel 
Samen met ‘Volunteers in Dubai’ zamelde 
Six Construct afvalpapier in die het tot kalenders 
recycleerde voor het jaar 2010. Over een 
periode van 5 weken schonk Six Construct 
1.330 kg gerecycleerd papier, waarmee het 
bedrijf op de eerste plaats kwam te staan in 
de lijst van ‘Recycled Paper Donors’, gevolgd 
door Hyder Consulting die gedurende 10 weken 
790 kg verzamelde. De opbrengst ging naar 
het Senses Residential Centre for Children with 
Special Needs. De meeste werven in Dubai en 
Abu Dhabi werkten hieraan mee, evenals het 
hoofdkantoor van BESIX in Dubai.

 – WaSH 
Dit enorme project – een initiatief van UNICEF – 
voorzag lokale gemeenschappen in Mali van 
drinkwater en organiseerde sensibilisering rond 
hygiëne. Dit partnership leerde BESIX Group 
nadenken over een geïntegreerde aanpak. Het 
heeft geen zin om de lokale bevolking toegang 
te geven tot drinkwater als ze niet leren om 
het proper te houden, de voorzieningen te 
onderhouden en de basisregels van hygiëne 
op te volgen.
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Enkele bouwprojecten

 – ‘Convivial’ 
In 2007 hielp BESIX Foundation de vereniging 
Convivial bijkomende gebouwen aan te kopen 
om vluchtelingen onder te brengen tijdens hun 
integratieperiode in België.

 – Education Sans Frontières 
BESIX Foundation financierde de bouw van 
twee klaslokalen in Burkina Faso en raadde de 
organisatie aan om daarbij gebruik te maken 
van Nubische gewelven. “We zouden deze 
bouwmethode nooit hebben durven toepassen 
als we bij problemen niet met zekerheid op de 
technische expertise van BESIX Group hadden 
kunnen rekenen”, aldus S. Thiry, Directeur 
van ESF. Ondertussen heeft ESF nog twee 
klaslokalen gebouwd op basis van deze techniek 
die zeer gemakkelijk toepasbaar blijkt te zijn.

 – Copainpark 
Deze vereniging biedt 15 kansarme kinderen 
onderdak aan in Brussel. BESIX Foundation 
financierde de installatie van zonnepanelen 
zodat ze hun maandelijkse kosten 
konden verminderen.

IJveren voor milieu, bouw en onderwijs  
binnen één project

De meeste projecten vallen onder verschillende 
thema’s, en dat is ook het geval met AVN. 
Deze vereniging ijvert voor de revival van een oude 
Egyptische bouwtechniek die gebruikmaakt van 
gewelven en bakstenen van modder.

Deze techniek biedt heel wat economische, 
ecologische en kwalitatieve voordelen. 
Economisch gezien omdat dit systeem goedkope 
huisvesting mogelijk maakt voor de armen. 
Bovendien gebruikt het uitsluitend materialen van 
lokale oorsprong, wat de lokale economie versterkt. 
Ecologisch gezien is het een alternatief voor houten 
daken en golfplatendaken die de lokale economie 
en ecosystemen te veel belasten. Op kwaliteitsvlak 
zorgt het voor woningen met opmerkelijk betere 
geluidsisolerende en thermische eigenschappen.

Via dit project ondersteunde BESIX Group 
eveneens het onderwijs en de tewerkstelling 
omdat het de bedoeling was om metselaars op te 
leiden die dan zelf ondernemers kunnen worden.

In drie jaar tijd ontving BESIX Foundation 
325 aanvragen tot steun, waarvan 109 werden 
ingediend door personeelsleden. Er werd meer dan 
1,1 miljoen euro uitgegeven aan de 66 projecten 
die de Stichting ondersteunde en aan andere 
kleinere initiatieven.

In de periode 2009-2011 verleende BESIX Foundation de volgende
praktische ondersteuning:

In twee jaar tijd 218 aanvragen tot steun.
Waarvan 86 ingediend door personeelsleden.
Er werden 46 aanvragen goedgekeurd (33 van personeelsleden).

Bovenstaande grafiek geeft de categorieën van mensen weer die totnogtoe de steun genoten van BESIX Foundation.
* ‘Kansarm’ verwijst meestal naar kinderen in pleeggezinnen of jonge volwassenen met een lage opleiding en 

een laag inkomen. 
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Sponsorschap 
en vrijwilligerswerk

In een traditionele organisatie verlenen 
de werknemers individuele hulp aan 
verschillende projecten.

Bij BESIX Foundation krijgen de werknemers 
van BESIX Group de kans om financiële steun 
of hulp van vrijwilligers te vragen voor de 
liefdadigheidsorganisatie of het goede doel 
van hun keuze.

Bij de Garderia Infantile, een school in een 
afgelegen gebied in Equatoriaal-Guinea, was het 
hele projectteam (onderzoek, financiering en bouw) 
betrokken. En in de VAE voerden onze arbeiders 
renovatiewerken uit voor Manzil, een vereniging 
die zich inzet voor gehandicapte kinderen. Voor 
Force Douce organiseerde een collega een boottrip 
voor een dag, zodat ze hun werk met diabetische of 
kansarme kinderen tijdens een internationaal congres 
onder de aandacht konden brengen.

Ook in België werden initiatieven ondersteund 
waarbij collega’s betrokken waren. Voor Jest Farilu 
trad een collega op als adviseur voor de bouw van 
een bakkerij voor jonge, gehandicapte volwassenen 
en zorgde hij voor externe ondersteuning 
via zijn contacten met onderaannemers. 
Voor Basisschool De Triangel nam een collega 
contact op met de Universiteit Gent om de 
problemen van de school met de akoestische isolatie 
te onderzoeken, en hielp hij hen om een haalbare 
technische oplossing te vinden. Voor Amarrage 
bekeek een collega de renovatieplannen en stelde 
hij duurzame alternatieven voor in een van de huizen 
voor kansarme kinderen. Voor Levenslust was er ook 
een collega die de noodzakelijke renovatieplannen 
bestudeerde. Hij organiseerde een energie-audit 
en aanbestedingsprocedure en hielp de vereniging, 
die onderdak biedt aan meer dan 120 kansarme 
kinderen, om haar droom waar te maken.

Ten slotte ging BESIX Foundation in Brussel een 
bijzondere uitdaging aan met SolidarCité: een collega 
hielp de vereniging met de aankoop van vastgoed. 
Daarnaast organiseren collega’s van BESIX Group 
elk jaar een technische opleiding van 3 dagen in de 
fabriek en het depot van Sint-Pieters-Leeuw en op 
de werf voor jonge volwassenen die beginnen aan 
een sociaal werkjaar bij SolidarCité.

“Eerst kregen we financiële steun van BESIX voor 
ons sociaal werk, maar al snel begonnen we ook op 
andere manieren samen te werken. Dat ze ons ook 
met hun kennis willen ondersteunen toont aan dat 
partners meer willen doen dan alleen geld schenken. 
Het is nodig om duurzame relaties uit te bouwen 
met een partner.

Dit soort samenwerking biedt meerdere voordelen: 
sterkere banden tussen alle betrokkenen 
(en zakelijke partners), kennis van onze missies, 
opleidingen door en ontmoetingen met professionals, 
zichtbaarheid van onze actie naar personeelsleden 
toe, besparing op ons opleidingsbudget zonder 
afbreuk te doen aan de kwaliteit van de opleiding.

Het is ook een manier om hulp te krijgen van mensen 
voor meer technische problemen zoals onze controle 
van gebouwen en renovatie”, legt Benoît de Decker, 
Directeur van SolidarCité, uit.

“ Het waren drie fantastische dagen. 
Ik vond het geweldig om mijn 
ervaring te mogen delen met een 
jongere generatie. Bovendien 
hadden we een dynamische 
groep, met zeer geïnteresseerde 
en leergierige jongeren. Ik kan alleen 
maar positieve punten aanhalen wat 
deze opleiding betreft. ”

Patrick Derome,
metselaar bij BESIX en instructeur 

tijdens een SolidarCité

01
Solidariteitsdag, 
Natuurpunt, Kortenberg, 
België, 2010

02
Solidariteitsdag, 
Parmentier Park, Brussel, 
België, 2010

03
‘Opérations Thermos’, 
Brussel, 
België, 2010
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Solidariteitsdagen

In slechts drie jaar tijd hebben meer 
dan 600 vrijwilligers verschillende 
liefdadigheidsorganisaties geholpen.

Tijdens solidariteitsdagen kunnen collega’s, 
al dan niet samen met hun familie, samen een 
dag doorbrengen om de handen uit de mouwen 
te steken voor een non-profit organisatie. Het 
kan gaan om verfraaiingswerken in dierenparken, 
werk op een educatieve hoeve, het bereiden en 
opdienen van maaltijden voor daklozen en zoveel 
meer. BESIX Foundation organiseert elk jaar 
solidariteitsdagen en -avonden in verschillende 
Belgische steden (Genk, Brussel, Luik, enz.) 
en in het buitenland.

Ook bij sportevenementen spreekt BESIX Foundation 
het solidariteitsgevoel van de collega’s van 
BESIX Group aan, zoals voor de traditionele jaarlijkse 
20 km door Brussel. Elk jaar tonen de deelnemers 
van BESIX Group met trots het T-shirt van hun 
team! Elk jaar steunen ze met hun deelname een 
sportvereniging die BESIX Foundation selecteert. 
Net als de solidariteitsdagen biedt de 20 km 
door Brussel de deelnemers uit de verschillende 
dochterondernemingen de kans om hun netwerk 
uit te breiden.

01 02

03
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01
Right 2 Learn,  
Dubai, VAE

02
Uitbreiding St.Anthony-school,
Asmoli, Indië

03
Bouw van hulpcentrum POPE, 
Tamil Nadu, Indië 
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Een onafhankelijke 
organisatie

BESIX Foundation is een onafhankelijke organisatie 
die werd opgericht en wordt gefinancierd door 
BESIX Group. De Stichting wordt beheerd door een 
Raad van Bestuur. Er zijn 7 bestuurders, waarvan 
drie externe, die op vrijwillige basis bijdragen aan de 
ontwikkeling, doelstellingen en verwezenlijkingen van 
de Stichting: Roland Vaxelaire, Michel Vermaecke en 
Jean Mossoux zijn bekende persoonlijkheden in de 
academische en zakelijke wereld in België.

BESIX Foundation selecteert en evalueert de projecten 
en initiatieven die in aanmerking komen voor steun via 
een selectiecomité dat bestaat uit vertegenwoordigers 
van alle bedrijven van BESIX Group.

De vertegenwoordiger van het bedrijf is 
verantwoordelijk voor de ondersteuning, coördinatie 
en controle, maar er zijn telkens een groot aantal 
vrijwilligers uit alle bedrijven van BESIX Group 
betrokken bij de projecten.

BESIX Foundation heeft een eigen website waar alle 
relevante informatie te vinden is over alle initiatieven 
die tot nog toe werden ondersteund. Op de website 
wordt ook uitgelegd hoe aanvragen tot steun kunnen 
worden ingediend.

Best Practice Award 
en Solidaritest 2011

Op 25 mei 2011 was BESIX Group een van de vier 
Belgische bedrijven die de Solidaritest Award van 
het Rode Kruis en FEB-VBO* kreeg, evenals een 
Best Practice Award voor zijn inspanningen op het 
vlak van maatschappelijke verantwoord ondernemen.

De Solidaritest Award bekroont de MVO-
initiatieven van bedrijven. Sinds 2010 bekroont 
ook het Rode Kruis innovatieve projecten 
rond sociale solidariteit. Het doet dat door een 
Best Practice Award uit te reiken. Opnieuw was 
BESIX Group een van de vijf winnaars.

Voornamelijk dankzij de financiële steun van 
BESIX Foundation aan verschillende sociale 
projecten in België en in het buitenland won 
BESIX Group de Solidaritest. En dankzij de 
organisatie van de solidariteitsdagen en de 
betrokkenheid van zijn personeel won BESIX 
de Best Practice Award.

Vijfentwintig bedrijven waagden hun kans. 
BESIX Group was het enige bedrijf dat de beide 
awards won.

* Fédération des Entreprises Belges - 
Verbond van Belgische Ondernemingen
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MVO 
op de werven





MVO  
op de werven
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Om het MVO-engagement binnen de Groep 
te illustreren werden praktische initiatieven 
geselecteerd. Het gaat ofwel om innovatieve 
technische oplossingen ofwel om initiatieven op 
de werf. Allemaal sluiten ze aan bij de principes 
van duurzaam bouwen en dragen ze dus bij aan 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De toenemende belangstelling voor MVO is in een 
sneltempo de manier van werken in de bouwsector 
aan het veranderen. Als een marktleider en pionier 
op het vlak van innovatie past BESIX Group zich 
aan de steeds striktere eisen voor een efficiënt 
MVO-beleid aan.

BESIX Group wijzigt niet alleen zijn eigen aanpak 
of methodologie om te beantwoorden aan die eisen. 
De Groep helpt ook andere partijen die al met MVO 
bezig zijn of interesse hebben om de principes van 
MVO toe te passen in hun eigen bouwprojecten.

Dankzij zijn ruime ervaring met innovatieve 
bouwmethodes kan BESIX Group zijn klanten of 
partners adviseren over onder meer alternatieve 
ontwerpen, bouwmethodes en materialen om 
de waarde van een project te verhogen via 
duurzaam bouwen.

De afgelopen jaren was BESIX Group betrokken bij 
verschillende projecten die op een of andere manier 
de toegevoegde waarde van de Groep aantonen als 
het gaat om het toepassen van de MVO-principes in 
de bouwsector, in verschillende bedrijfsactiviteiten en 
in verschillende landen overal ter wereld.

Aangezien de projecten en werven in hoge mate 
bijdragen aan de resultaten van BESIX Group, 
kunnen de MVO-principes enkel worden toegepast 
op projectniveau, waar MVO, duurzaam bouwen 
en innovatie dan ook worden gestimuleerd 
en opgevolgd.

In dit rapport worden de belangrijke voorbeelden van 
innovatieve oplossingen opgedeeld in twee secties. 
Eén sectie focust op de landen van West-Europa 
en de andere op het Midden-Oosten en de 
internationale markten waar BESIX Group actief is.
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Toekomst-
perspectieven





De trend naar MVO en Duurzaam Bouwen 
is onomkeerbaar en zal de bouwsector over 
de hele wereld meer en meer beïnvloeden ...

“ We hebben deze nieuwe afdeling 
hoofdzakelijk opgericht om onze klanten 
oplossingen aan te bieden die minder 
energie verbruiken, niet alleen tijdens 
de bouwfase van projecten maar vooral 
gedurende de volledige levenscyclus van 
hun gebouwen. Dit basisprincipe zal via 
een actieplan van toepassing worden 
op al onze projecten. Deze aanpak van 
‘Duurzaam Bouwen’ sluit naadloos aan 
bij ons wereldwijd MVO-beleid. We willen 
van de hele Groep een verantwoordelijke 
groep maken die sterk betrokken is 
bij het zoeken naar antwoorden op de 
ecologische en sociale uitdagingen van 
onze samenleving. ”

 
Geoffroy Bekkers,

Project Manager, BESIX

BESIX Group volgt die trend niet als buitenstaander 
maar maakt er deel van uit.

Toen er binnen de Vereniging der Belgische 
Aannemers van Grote Bouwwerken v.z.w. 
(VBA) een Green Board werd opgericht, waren 
de bedrijven van BESIX Group, zoals BESIX, 
Cobelba, Franki Foundations, Jacques Delens, 
Vanhout, West Construct en Wust, stichtende 
leden. De bedoeling is om de beste praktijken te 
identificeren in het milieubeheer op bouwwerven, 
om een consensus te bereiken over de aanpak 
van problemen en om praktische oplossingen in te 
voeren op de werven van alle leden van de VBA.

Als er een initiatief wordt gelanceerd in zijn 
markt, wordt elk bedrijf van BESIX Group 
verondersteld er voordeel uit te halen en er 
op een proactieve manier aan mee te werken. 
Zo ondertekende Vanhout bijvoorbeeld een 
provinciaal milieucharter dat zeven principes 
bevat en een lijst met praktische doelstellingen 
(Milieucharter van de Provincie Antwerpen in België).

BESIX Group heeft de ambitie om verder te groeien 
in de ontwikkeling van duurzame bouwoplossingen.

Nemen we opnieuw het voorbeeld van Vanhout: 
het bedrijf nam in 1999 Batech Construct over. 
Batech ontwikkelde in 1980 het Etap-K30-concept, 
een modulair bouwsysteem voor lage-
energiehuizen. Vanhout richtte in 2002 mee het 
Passiefhuis-Platform op. In 2007 creëerde het bedrijf 
de Working Group on Sustainable Construction 
(WeDuBo) die de kennis over duurzaamheid 

Toekomst-
perspectieven

01
Cleveland Clinic,  
Abu Dhabi, VAE,  
Architect: HDR
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“ We hebben al MVO-initiatieven opgestart 
en we willen dat MVO een manier van 
leven wordt in onze Groep. De oprichting 
van BESIX Foundation was een concrete 
eerste stap, en dit eerste MVO-rapport is 
een logisch vervolg in de verwezenlijking 
van onze duurzaamheidsdoelstellingen. 
Met dezelfde pioniersgeest die onze zakelijke 
aanpak kenmerkt, zoeken we naar innovatieve 
oplossingen om het duurzame aspect van 
onze sociale, ecologische en economische 
verantwoordelijkheid verder te ontwikkelen. 
We willen een van die spelers zijn die duurzame 
groei creëren. Een groei die verantwoordelijk 
is maar ook winstgevend, voor de huidige en 
de toekomstige generaties. ”

 
Muriel Sacré,

Communication Officer,
CSR Coordinator

centraliseert, beheert en stimuleert. In 2011 
investeerde het bedrijf verder in onderzoek en 
richtte het de afdeling VaDuTec op die zich toelegt 
op het evalueren, onderzoeken en opvolgen van 
duurzame technologieën en bouwmethodes. “Het is 
de bedoeling om de meest moderne en efficiënte 
technieken te vinden en toe te passen”, legt Joeri 
Schellens, Technical Manager bij Vanhout, uit.

BESIX stelde eind 2011 zijn Sustainable Construction 
Competence Team samen om nieuwe innovatieve 
bouwoplossingen te creëren en een BESIX Group-
netwerk uit te bouwen dat nadenkt over het bouwen 
van morgen. Via contacten met collega’s, partners 
en andere partijen moet het team de interne 
kennis over speciale technieken verhogen en de 
bedrijven en werven van BESIX Group informeren 
en ondersteunen. Meer directe doelstellingen zijn 
casestudies en kwaliteitscontrole door luchtdichtheid 
(blower door) en thermografie (infraroodcamera) te 
testen. Vastgoedontwikkelaars overtuigen van het 
belang van duurzaamheid als een kostenefficiënt 
alternatief op middellange termijn voor meer 
traditionele ontwerpen en methodes is eveneens 
een van de doelstellingen.

De aandacht van de 
wereld richt zich op andere 
zaken ... en dat is ook zo 
binnen onze Groep.

01
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Onder druk van 
prestatie-eisen 
en -indicatoren 
voor MVO
BESIX Group is actief in de Benelux, Frankrijk 
en daarbuiten.

De projecten worden uitgevoerd door BESIX op de 
internationale markt (behalve in het Midden-Oosten), 
door regionale aannemers Vanhout, Wust, 
Jacques Delens, Cobelba en West Construct in 
België en door Lux TP in Luxemburg.

Franki Foundations Belgium, Socogetra en 
BESIX Sanotec bieden gespecialiseerde onder-
steuning bij funderings- en heiwerken, wegen- en 
infrastructuurwerken en milieu-activiteiten.

BESIX Real Estate Development en BESIX Park 
zijn actief in de ontwikkeling van gebouwen 
en infrastructuur.

Elk van deze bedrijven neemt initiatieven rond MVO 
in lijn met de visie van BESIX Group. Ze leggen 
vooral de nadruk op de groeiende aandacht van 
de markt voor milieubewustzijn en milieuprestaties, 
zonder ook human resources, gezondheid en 
veiligheid en corporate governance uit het oog 
te verliezen.

De Europese richtlijnen, vooral inzake overheids-
opdrachten, dragen in hoge mate bij aan de 
markttrend waarbij openbare investeerders een 

incentive krijgen om sociale en milieuparameters 
op te nemen in de selectiecriteria voor grote 
investeringen in diensten, werken en aankoop 
van goederen.

Vooral Nederland heeft het milieubewustzijn op 
de voorgrond gebracht omdat ProRail – een van 
de grootste investeerders van het land – de CO2-
prestatieladder toevoegde aan zijn selectiecriteria. 
Zo kunnen kandidaten die aan de vereisten ervan 
voldoen bonuspunten krijgen in de classificatie.

BESIX startte het certificeringsproces op en 
behaalde met succes niveau 3 en later niveau 5 
op de prestatieladder.

In Frankrijk worden grote gebouwen ontworpen 
die beantwoorden aan normen die steeds 
meer ingeburgerd raken, zoals LEED en HQE. 
In die gevallen moet de aannemer strikte regels 
volgen inzake projectbeheer.

Bovendien hebben BESIX en de meeste regionale 
aannemers een ISO 14001-certificaat dat op 
een gelijkaardige manier met de selectie en het 
milieubewustzijn omgaat. Sinds 2011 hebben 
ze doelstellingen nagestreefd in milieu- en 
energiebeheer die aansluiten bij die certificatie.
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Duurzaam  
bedrijf
Duurzame
prestaties
Naast de ontwikkeling van beheersystemen schenken 
de bedrijven van BESIX Group ook veel aandacht 
voor de stakeholders in hun omgeving of markt.

Betrokken bij
verschillende comités

Ingenieurs van BESIX werken mee aan de 
ontwikkeling van de Nationale Bijlagen bij Eurocode 2 
(Ontwerp en berekening van betonconstructies), 
7 (Geotechnisch ontwerp) en 8 (Ontwerp en 
berekening van aardbevingsbestendige constructies).

Ze zijn ook lid van technische en 
wetenschappelijke comités en organisaties, zoals:

 – Technisch Comité voor Structureel Ontwerp
 – Commissie voor Ultrahogesterktebeton (UHSB) 
van het WTCB (het Belgisch Wetenschappelijk 
en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf)

 – Contactgroep Zelfverdichtend Beton van 
het WTCB/UGent

 – Working Commission 3, Concrete Structures 
van IABSE (International Association for Bridge 
and Structural Engineering)

De Engineering-afdeling van BESIX onderhoudt 
nauwe contacten met de academische wereld 
om op de hoogte te blijven van het hedendaags 
onderzoek. Zo kan Engineering het bouwproces 
in hoge mate blijven ondersteunen en kan BESIX 
zijn klanten betere oplossingen aanbieden.

Vijf ingenieurs van de Engineering-afdeling geven 
les aan Belgische universiteiten, wat de pioniersrol 
van BESIX in de bouwsector aantoont.

BESIX Group is eveneens actief binnen de 
Vereniging der Belgische Aannemers van Grote 
Bouwwerken (VBA) via zijn Belgische regionale 
aannemers (BESIX, Cobelba, Franki Foundations, 
Vanhout, Jacques Delens, West Construct, Wust). 
Zij nemen deel aan de algemene vergadering en 
enkele van hen maken deel uit van de Green Board 
en de Safety Board.

Vanhout heeft een MVO-charter ondertekend en 
werd geauditeerd door VOKA, het Vlaams netwerk 
van ondernemingen.
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Om werk te maken van zijn MVO-beleid 
inzake aankoop heeft BESIX zich aangesloten bij 
ABCAL (Association Belge des Cadres d’Achats 
et Logistiques), VIB (Vereniging voor Inkoop en 
Bedrijfslogistiek) en MANIFEST (Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen en Ondernemen).

BESIX Group volgt de activiteiten op van al 
zijn vertegenwoordigers in de sectorcomités en 
verenigingen in alle landen waar de Groep actief is.

De betrokkenheid van BESIX Group bij 
bouwverenigingen en -federaties in de landen waar 
de Groep actief is, vormt een belangrijke stimulans 
en platform om actief bij te dragen aan de relatie van 
de sector met de overheid en lokale autoriteiten.

Als een belangrijke speler in de internationale 
openbare sector is BESIX zich bewust van zijn rol en 
van de belangrijke bijdragen die de sector levert aan 
de objectieve en vergaande integratie van vereisten 
inzake MVO en duurzaam bouwen in toekomstige 
projecten, evenals aan de drievoudige pragmatische 
aanpak van MVO rond ‘welvaart, mensen en planeet’ 
(prosperity, people, planet).

 
In de eerste fasen van een project nauw 
samenwerken met architecten, consultants en 
klanten is essentieel. Als de overheid zo’n aanpak 
steunt – bijvoorbeeld voor een publiek-private 
samenwerking – dan creëren overheden, aannemers 
en alle deelnemers echt de beste kansen om het 
project uit te voeren met meer respect voor MVO.
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Gezonde
stakeholders
Sociale
prestaties
Focus op onze werknemers
Nationaliteit

BESIX Group in België en Nederland 
vertegenwoordigt een dwarsdoorsnede van 
de hele samenleving. Zo stelden BESIX, 
BESIX Nederland BV, BESIX RED, BESIX Sanotec, 
BESIX Group, CCB, Vanhout, Vanhout Projects, 
HBS en Cobelba 18 verschillende nationaliteiten 
tewerk in 2011.

Leeftijdspiramide

De leeftijdspiramide van BESIX – het grootste bedrijf 
van de Groep – zoals weergegeven in de volgende 
grafiek was typisch voor BESIX Group in 2011.

Leeftijdscategorie / geslacht 2011

Bedienden en arbeiders van BESIX, BESIX Sanotec, BESIX RED, 
BESIX Group, Vanhout, HBS, Vanhout Projects, Cobelba
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Het algemeen management van BESIX streeft 
naar een gezond evenwicht in de leeftijdspiramide. 
Er worden elk jaar quota bepaald voor de 
instroom van jonge bedienden en arbeiders om 
zo de toekomst te verzekeren. Ook al moedigt het 
management de aanwerving aan van jonge mensen 
met potentieel (zowel bedienden als arbeiders), 
toch onderkent het ook het grote belang van de 
expertise van senior personeelsleden.

Personeelsleden
Jaren dienst / aantal personeelsleden 2011
Bedienden en arbeiders van BESIX, BESIX Sanotec, BESIX RED, 
BESIX Group, Vanhout, HBS, Vanhout Projects, Cobelba

Binnen de Groep speelt BESIX een belangrijke 
voorbeeldrol. Binnen zijn personeelsbestand zijn 
de jonge werknemers tussen 25 en 30 jaar goed 
vertegenwoordigd en velen van hen beschikken 
over een universiteitsdiploma. De leeftijdsgroepen 
die numeriek het best vertegenwoordigd zijn in 
het personeelsbestand van BESIX zijn die van 
30 tot 35 jaar en die van 35 tot 40 jaar, gevolgd door 
die van 40 tot 45 jaar.

De arbeiders situeren zich vooral in de leeftijds-
groepen van 40 tot 45 jaar en van 50 tot 55 jaar. 
Ook bij de bedienden zijn velen tussen 50 en 55 jaar 
oud. De meeste van deze werknemers blijven hun 
hele carrière bij de Groep.

Opleidingen

Speciale opleidingen  
voor de talenten van morgen

De General Management Training (GMT) wil de 
kennis en vaardigheden integreren die nodig zijn 
om te presteren op managementniveau. De training 
vormt een aanvulling bij het algemene opleidingspad.

De bedoeling van de GMT is enerzijds ontwikkeling 
en anderzijds netwerking.

De opleiding wordt georganiseerd en opgevolgd 
door BESIX Group en gegeven door de UAMS 
(Universiteit Antwerpen Management School). 
De GMT bestaat uit 5 modules, die gedeeltelijk 
op maat zijn uitgewerkt omdat de inhoud wordt 
aangepast aan de activiteiten en het bedrijfsmodel 
van BESIX Group.

Welzijn op het werk

Sport, een manier van leven

Sport integreren in het beroepsleven maakt deel 
uit van de bedrijfscultuur. De voordelen zowel voor 
werknemers als voor het bedrijf liggen voor de 
hand: minder ziekteverzuim, tevreden werknemers, 
minder personeelsverloop, hogere productiviteit en 
een positief zelfbeeld.

BESIX Group moedigt al zijn werknemers aan om 
een gezonde en sportieve levensstijl na te streven. 
De Groep ondersteunt de deelname van werknemers 
aan verschillende initiatieven, zoals:

 – de 20 km door Brussel (loopwedstrijd)
 – de joggingwedstrijd Inter-Enterprise van ELA 
(European Leukodystrophy Association) in het 
Crealys-park

 – de voetbalwedstrijd met ploegen uit bedrijven 
van de Groep

 – de beklimming van de Col du Galibier in Frankrijk 
(Climbing for Life)

BESIX opende in april 2011 een fitnesscentrum in zijn 
hoofdkantoor, wat de algemene bedrijfsfilosofie van 
welzijn op het werk nog benadrukt.
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Bonusbeleid

Samen werken, samen succes delen

Een systeem van collectieve bonussen en 
een individuele bonus moet binnen één 
vergoedingsstrategie de prestaties van het 
individu en het bedrijf belonen, met inachtneming 
van de relevante lokale wettelijke beperkingen 
en bepalingen.

 – De discretionaire individuele bonus is bedoeld 
om personeelsleden te belonen op basis van 
hun bijdrage en houding en van de evaluatie die 
plaatsvindt tijdens het beoordelingsgesprek op 
het einde van elk jaar.

 – De collectieve bonus in België is bedoeld om 
alle personeelsleden te belonen voor de goede 
resultaten van twee waardescheppers voor 
het bedrijf die worden gemeten volgens vooraf 
bepaalde doelstellingen.

De collectieve bonus wordt vastgelegd volgens 
duidelijk vooraf bepaalde doelstellingen: 
de vooropgestelde EBITDA realiseren 
(operationeel resultaat voor aftrek van belastingen en 
afschrijvingen), het totale uitstaande klantenkrediet 
verminderen (DSO/days sales outstanding), 
de frequentiegraad van arbeidsongevallen beperken, 
het nodige aantal winstgevende getekende orders 
binnenhalen (NOS/new orders signed).

Ecocheques

Elke consument zou bewust ecologisch moeten 
winkelen. Daarom heeft BESIX besloten om 
zijn werknemers in België ecocheques aan te 
bieden. Met die cheques kunnen de werknemers 
ecologische producten of diensten kopen die 
voorzien zijn van het Europese ecolabel.

De ecocheques zijn een aangenaam  
fiscaal voordeel.

Kwaliteit, gezondheid  
& veiligheid
QHSE-vaardigheden  
en -opleidingen

In 2011 hebben ongeveer 138 bedienden en 
182 arbeiders van BESIX, die in de Benelux 
en Frankrijk werken, deelgenomen aan HQSE-
opleidingen. Dat was goed voor 3.544 uren.

Ongeveer 37 bedienden en 40 arbeiders volgden 
een VCA**-opleiding.

De EHBO-cursus werd georganiseerd voor 
15 personeelsleden, en 37 werknemers volgden een 
cursus recycling. Dat is dubbel zoveel als wettelijk 
vereist in België.

Daarnaast namen nog eens 31 werknemers deel 
aan een opleiding van een dag rond evacuatie 
en brandbestrijding.

27%
Bijscholingscursus

27%
VCA**

7%
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QHSE-activiteiten
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27%
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27%

Evacuation & Extincteurs
22%

Operations related QSHE
8%

Environmental
sensible trainings

7%

QHSE-opleidingen - bedienden
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Sinds 2010 organiseert BESIX jaarlijks – voor de 
gemeenschappen waarin de Groep actief is – 
in samenwerking met BESIX Foundation een 
technische opleiding van drie dagen in zijn depot 
vlakbij Brussel en op de werf. De opleiding richt zich 
tot jonge, soms kansarme volwassenen die aan de 
slag willen in de bouwsector. Bij deze gelegenheid 
verzorgen onze HSE-experts ook een HSE-opleiding 
van een halve dag.

Interne communicatie
Sociaal overleg en  
de European Work Council
De meeste bedrijven van de Groep hebben 
vakbonden die regelmatig vergaderen met leden van 
het algemeen management. Dan worden lopende en 
toekomstige acties toegelicht en wordt het sociaal 
verslag besproken. In uitzonderlijke omstandigheden 
kunnen er buitengewone vergaderingen worden 
georganiseerd om specifieke problemen zo snel 
mogelijk aan te pakken. 

Nog voor dat wettelijk verplicht was, 
had BESIX Group een Europese ondernemingsraad 
ingesteld. Door die proactieve aanpak bevordert 
de Groep het sociaal overleg op Europees niveau. 
De leden komen één keer per jaar samen met 
vertegenwoordigers van het management om 
informatie uit te wisselen over de doelstellingen 
en activiteiten van de Groep in Europa.

Smart Breakfasts
Elke derde donderdag van de maand wordt er 
in het hoofdkantoor van BESIX een ontbijtsessie 
georganiseerd. De deelnemers krijgen tijdens die 
sessies de kans om iets bij te leren over een bepaald 
onderwerp en om hun netwerk uit te breiden. 
De sessies worden voorgesteld door experts 
uit het bedrijf.

De onderwerpen van november 2011 en januari 2012 
hadden betrekking op duurzaam bouwen binnen 
BESIX Group en op projecten die worden 
ondersteund door BESIX Foundation.

Communicatie van BESIX over CO2

BESIX heeft een Communicatiekalender opgesteld. 
BESIX communiceert op een structurele manier, 
zowel intern als extern, over zijn CO2-voetafdruk en 
de kwantitatieve vermindering van zijn CO2-uitstoot.

De eerste CO2-nieuwsbrief, die bericht over de 
inspanningen van de Groep om zijn CO2-voetafdruk 
te verkleinen, werd gepubliceerd in september 
2011. Een van de permanente MVO-doelstellingen 
is om op regelmatige basis over dit onderwerp 
te communiceren.
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Natuur
Milieuprestaties

Milieubeheerplan

BESIX Group besliste om in de bedrijven van 
de Groep een milieubeheerplan in te voeren en 
te ondersteunen.

Aansluitend bij zijn ISO 14001-certificeringsproces 
publiceerde BESIX in 2011 zijn 
eerste milieubeheerplan.

Het plan focuste op de vermindering van de CO2-
uitstoot, gedragsverandering, bewustzijn en opleiding 
en milieuvriendelijke toepassingen op werven.

Voor 2012 ligt de focus van BESIX inzake milieu op:

 – het bewustzijn verhogen en de werknemers 
opleiden rond milieu-aspecten;

 – de CO2-uitstoot verminderen;
 – meer gebruik maken van 
hernieuwbare energiebronnen;

 – het verbruik van papier en inkt verminderen;
 – meer aandacht voor het milieu bij de uitvoering 
van projecten;

 – meer energie opwekken uit zonnepanelen: 
van 1.224 kW in 2011 naar 1.559 kW in 2012.

Energiebeheerplan

Omdat de meeste jaarlijkse doelstellingen van BESIX 
te maken hebben met de vermindering van de CO2-
uitstoot door energieverbruik, stelde het bedrijf een 
energiebeheerplan op voor 2012 als onderdeel van 
zijn milieubeheerplan (Environmental Management 
Programme – EMP).

Het energiebeheerplan wordt bekrachtigd door het 
management en beslaat een periode van vijf jaar. 
Het plan wordt jaarlijks tijdens de directiebeoordeling 
geëvalueerd conform de ISO-vereisten en 
goedgekeurd voor het volgende jaar.

Het milieubeheerplan van BESIX inspireerde 
BESIX Group om rond energieverbruik en -beheer 
enkele MVO-doelstellingen van de Groep te bepalen.

Vermindering van de CO2-uitstoot

In het kader van het Kyoto-protocol besliste de 
Europese Unie om zijn lidstaten te verplichten hun 
CO2-uitstoot te verminderen.

BESIX Group vindt het belangrijk om zijn CO2-
voetafdruk te beheren en de nodige maatregelen 
door te voeren om zijn CO2-uitstoot te verminderen.

Het energieverbruik zal de komende jaren dan ook 
worden herbekeken, net als de mogelijkheden 
om die doelstelling te halen. Elk bedrijf van 
BESIX Group, vooral in Europa, is zich bewust van 
deze problematiek en zet zich dagelijks in om de 
bedrijfsdoelstelling ter zake te realiseren.
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De CO2-prestatieladder

Als reactie op de Nederlandse wetgeving inzake 
de aankoop van duurzame energie ontwikkelde 
ProRail, de organisatie die verantwoordelijk is 
voor het onderhoud en de uitbreiding van de 
Nederlandse spoorinfrastructuur, in 2009 de CO2-
prestatieladder. Sinds maart 2011 is het beheer 
van de ladder in handen van de onafhankelijke 
Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en 
Ondernemen (SKAO).

In het aanbestedingsproces bij ProRail kan dit het 
inschrijvende bedrijf een voordeel opleveren in de 
vorm van een korting van 10% op de inschrijfprijs.

Onlangs heeft Rijkswaterstaat – de beheerder 
van de Nederlandse wegen en waterwegen – 
de prestatieladder ook ingevoerd als criterium, 
waar een korting van 3% tegenover staat.

Als onderdeel van de grootste bouwonderneming 
van België begon BESIX in 2009 zijn CO2-voetafdruk 
in Nederland op te volgen. Het bedrijf startte in 
maart 2010 op certificatieniveau 3 (korting van 4%), 
en na een tussentijdse evaluatie begin april 2011 
behaalde BESIX in oktober 2011 al na iets meer dan 
een half jaar het niveau 5 (korting van 10%).
Omdat de uitvoering van de bouwwerken in 
Nederland in hoge mate afhankelijk is van activa 
die in België gevestigd zijn (uitrusting, kennis 
en ondersteuning), werd de geselecteerde 
‘Organizational Boundary’ verruimd tot:

 – het filiaal BESIX Nederland;
 – BESIX Nederland BV;
 – Franki Grondtechnieken BV;
 – BESIX Group, hoofdkantoor Brussel;
 – BESIX Ondersteunend centrum, 
Sint-Pieters-Leeuw.

“ De CO2-prestatieladder 
is een instrument dat 
bedrijven wil aanzetten tot 
CO2-bewust handelen in 
de eigen bedrijfsvoering 
(en die van hun leveranciers). 
Het wil hen ook stimuleren 
om voortdurend op zoek te 
gaan naar nieuwe manieren 
om energie te besparen, 
efficiënt gebruik te maken van 
materialen en hernieuwbare 
energie aan te wenden. ”

(bron: SKAO)

“ Om een gezonde omgeving te 
bouwen, moeten we de milieu-
impact van onze activiteiten 
kennen en preventieve 
maatregelen nemen om 
die impact te beheersen 
en te verbeteren. De CO

2-
prestatieladder is daarvoor een 
uitstekende bron en instrument. 
Het helpt ons, en andere 
bedrijven uit de sector, ook 
om meer maatschappelijke 
verantwoordelijkheid aan de dag 
te leggen. ”

Johan Beerlandt,  
Chief Executive Officer, BESIX Group
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Maatregelen om CO2-uitstoot te verminderen

Door de invoering van zijn energiebeheerplan kan 
BESIX machines en activiteiten identificeren die veel 
energie verbruiken en acties bepalen om aanzienlijk 
te besparen.

De CO2-prestatieladder stelt duidelijk dat de 
volgende energiestromen 80% van de totale 
CO2- voetafdruk van BESIX vertegenwoordigen:

 – Elektriciteitsverbruik in permanente kantoren;
 – Brandstofverbruik van machines 
en verwarmingstoestellen;

 – Mobiliteit/persoonlijk transport (gebruik van 
geleasede en privéwagens voor pendelverkeer 
en zakelijk verkeer).

BESIX focust voor de verbeterings- en 
verminderingsmaatregelen dan ook hoofdzakelijk 
op deze drie elementen, zowel in Nederland als 
in België.

Zonnepanelen

De bedrijven van BESIX Group doen inspanningen 
om hun milieu-impact met betrekking tot 
energieverbruik te verminderen.

Een aantal van hen, zoals Vanhout, West Construct 
en de ijzervlechtcentrales van Cobelba en BESIX, 
hebben op enkele gebouwen fotovoltaïsche 
zonnepanelen geïnstalleerd.

Deze installaties zijn een van de grootste 
investeringen die BESIX Group deed om zijn 
doelstellingen inzake de vermindering van de 
CO2- uitstoot te realiseren.
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 – In december 2010 werd een installatie met 
877 fotovoltaïsche zonnepanelen (elk 1,6 m²) 
op de daken van de staalfabriek in Sint-
Pieters-Leeuw (België) geplaatst. In 2011 
leverde de installatie een opbrengst van 
199.626 kWh. Dit is een derde van de jaarlijkse 
elektriciteitsbehoefte van de hele vestiging en 
14,7% meer dan het voorspelde theoretische 
vermogen van 174.100 kWh/jaar. Het overschot 
gaat terug naar het elektriciteitsnet.

Bijgevolg is het jaarlijkse elektriciteitsverbruik 
drastisch gedaald in vergelijking met vorige jaren:

 – In de zomer van 2010 plaatste Vanhout 
fotovoltaïsche zonnepanelen op een 
gedeelte van zijn dak. De installatie met 
1.264 zonnepanelen produceert ongeveer 
265.000 kWh per jaar of het equivalent 
van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 
75 Belgische huishoudens.

 –  Aansluitend bij het streven naar een hoger 
gebruik van hernieuwbare energie binnen 
BESIX Group en zijn MVO-filosofie, bood BESIX 
zijn werknemers de mogelijkheid om bij hen thuis 
fotovoltaïsche zonnepanelen te plaatsen: dit 
was weliswaar een individuele investering, maar 
tegen de gunstige voorwaarden die BESIX met 
zijn externe leverancier had onderhandeld. Via 
deze campagne probeert BESIX het bewustzijn 
rond het klimaat te verhogen en de CO2-uitstoot 
op grotere schaal te verminderen.

De campagne bleek een succes te zijn:

 – 17 werknemers van BESIX besloten om op het 
voorstel in te gaan,

 – Verspreid over alle regio’s van België:
 – Brussel: 2 fotovoltaïsche installaties;
 – Vlaanderen: 3 fotovoltaïsche installaties;
 – Wallonië: 12 fotovoltaïsche installaties.

 – Het totale vermogen van de installaties bedraagt 
92,84 kWh per jaar.

Energie-audits

In 2011 werden in verschillende kantoren van BESIX 
in België en Nederland energie-audits uitgevoerd, 
waaronder in de staalfabriek van Sint-Pieters-Leeuw. 
Uit de audits bleek dat er in alle bedrijven veel 
potentieel is om het energieverbruik te verminderen.

In 2012 zijn er nog meer audits gepland in de 
Belgische kantoren, en na afloop zullen er in de MVO-
doelstellingen en -actieplannen overeenkomstige 
verbeteringsmaatregelen worden opgenomen.

Brandstofverbruik van machines 
en verwarmingstoestellen

De bovenvermelde energie-audits zorgden ook voor 
informatie over een mogelijke vermindering van het 
gasverbruik als gevolg van aanpassingen aan de 
HVAC-installaties in het Brusselse hoofdkantoor.

Aankoop van hernieuwbare energie

BESIX besliste om voor de bouw van werfkantoren 
in 2010 en 2011 hernieuwbare energie aan te kopen, 
afkomstig uit Scandinavische hydro-elektrische 
energiecentrales. Oorsprongscertificaten staven 
dat BESIX hiermee zijn CO2-uitstoot met 301 ton 
kon verminderen.

Mobiliteit en persoonlijk transport

Uit de CO2-voetafdruk van BESIX blijkt dat 
persoonlijk transport een van de grootste 
veroorzakers van CO2-emissies is. Daarom worden 
op dit vlak aanzienlijke inspanningen gedaan 
om de schadelijke uitlaatgassen van wagens 
te verminderen.

In het kader van de doelstellingen inzake 
energiebeheer in 2011 besliste BESIX om 
mobiliteitsplannen op te stellen voor zijn hoofdkantoor 
in Brussel (België) en in Barendrecht (Nederland).

0 kw.

200.000 kw.

300.000 kw.

100.000 kw.

Totale feitelijke opbrengst 2011

Totale theoretische opbrengst 2011

Ja
n

Fe
b

M
aa A
pr

M
ei

Ju
n

Ju
l

A
ug

S
ep O
kt

N
ov

D
ec

Opbrengst

0 kW/h

20.000 kW/h

40.000 kW/h

60.000 kW/h

80.000 kW/h

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

2009 2010 2011

Elektriciteitsverbruik

| Benelux-Frankrijk | Natuur 101



01
Qipco-toren,  
Doha, Qatar,  
Architect: SIAT  
Rosenheimer Str.

02
Noordenlaanbruggen, 
Antwerpen, België
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Er werd een interne enquête uitgevoerd bij de 
werknemers over mobiliteit, pendelverkeer en 
zakenreizen en over hun persoonlijke ervaringen 
op dat vlak. Met een responspercentage van 60% 
was het mogelijk om heel wat nuttige informatie 
te vergaren.

Uit een rondvraag over mobiliteit bij BESIX in 2008 
bleek dat veel personeelsleden die op hetzelfde 
kantoor werken ook in dezelfde omgeving wonen. 
Daarom worden de werknemers sindsdien 
aangemoedigd om aan carpooling te doen.

De bedrijven van de Groep organiseren dagelijks 
vervoer voor de arbeiders van en naar de werven. 
Het aantal bussen dat daarbij wordt ingezet, 
is beperkt. De bedrijven van de Groep volgen de 
milieu-impact van dergelijke verplaatsingen op door 
jaarlijks het diesel- en benzineverbruik na te gaan. 
Een regelmatige rapportering daarover zal worden 
opgenomen in de MVO-doelstellingen voor de 
komende jaren.

Autobeleid

Als een van de grootste Belgische ondernemingen 
die actief is in België werd BESIX uitgenodigd om 
als testbedrijf te fungeren voor een milieuvriendelijk 
autobeleid en de bijbehorende vermindering van de 
CO2-uitstoot.

BESIX streeft ernaar om de gemiddelde waarde 
van 150 g CO2/km (2009) tegen eind 2014 terug te 
brengen naar 120 g CO2/km. Bedoeling is om steeds 
meer energie-efficiënte auto’s te leasen: als een 
bedrijfswagen wordt vervangen, beveelt BESIX een 
minder vervuilende wagen aan.

Dat leidde tot een vermindering van de CO2-uitstoot 
van 7% voor het Nederlandse geleasede wagenpark 
in 2010 tegenover 2009. In 2011 daalde de 
gemiddelde CO2-waarde per leaseauto nog meer.

Om deze trend te bestendigen voerde BESIX in 2011 
een nieuw autobeleid in, waarbij nu ook rekening 
wordt gehouden met sociale aspecten, zoals 
milieu-impact, alternatieven voor woon-werkverkeer 
en kostenbeheersing. De focus ligt vooral op de 
vermindering van de CO2-uitstoot, maar op basis 
van de resultaten van de interne enquête zullen 
ook andere transportmogelijkheden (‘modal shift’) 
worden onderzocht.

Procedure voor vliegtuigreizen

Om het kostenbewustzijn te verhogen en de 
algemene impact te verlagen, heeft het management 
van BESIX Group beslist om een groepsprocedure 
in te voeren met betrekking tot ‘aanvragen voor 
vliegtuigreizen’. Bedoeling is om ‘minder productieve 
reizen’ te vermijden en de CO2-uitstoot aanzienlijk 
te verminderen.

01 02
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Ecodriving, een energie-efficiënte 
of ‘nieuwe’ rijstijl

Sinds 2006 moedigt BESIX zijn werknemers aan 
om op een meer energie-efficiënte manier te rijden, 
zowel met hun bedrijfswagen als met hun eigen 
wagen. De Nieuwe Rijstijl, die wordt aangeleerd via 
training, zorgt voor minder stress tijdens het rijden, 
een lager brandstofverbruik, minder uitlaatgassen 
en minder ongevallen.

Engagement voor een CO2-reductieprogramma

In overeenstemming met de vereisten van de 
CO2- prestatieladder engageert BESIX zich 
voor een CO2-reductieprogramma. BESIX 
rapporteert jaarlijks online over zijn CO2-gegevens 
via het Carbon Disclosure Project (CDP) 
(www.cdproject.net). Duizenden bedrijven wereldwijd 
registreren hun CO2- voetafdruk op deze website en 
berichten over hun actieplannen om de CO2-uitstoot 
te verminderen. Op die manier beschikt het 
CDP over de meest uitgebreide informatie over 
klimaatverandering ter wereld.

Aansluitend bij zijn doelstelling om de CO2-
uitstoot te verminderen maar ook om kosten te 
besparen en het milieubewustzijn te verhogen, 
heeft BESIX de volgende doelstellingen vastgelegd 
in zijn milieubeheerplan.

Afval sorteren

Het OVT Utrecht-project van BESIX in Nederland 
past strikte regels toe betreffende het sorteren van 
afval. Om een vermindering van 10% te realiseren, 
worden de volgende maatregelen genomen: 
meer en grotere containers per transfer, een 
verder doorgedreven afvalsortering, het toevoegen 
van betonpuin als granulaat in beton in plaats 
van wegfunderingen.

Dankzij deze maatregelen werd de CO2-uitstoot met 
18,7% verminderd. De inspanningen om het afval 
te sorteren blijken vruchten te hebben afgeworpen: 
91% van het afval wordt gesorteerd en slechts 9% 
van alle afval wordt verwerkt als bouw- of sloopafval. 
De rest wordt gerecycleerd of hergebruikt.

Papierverbruik verminderen

Alle documenten van BESIX worden geprint op 
gerecycleerd, chloorvrij papier, een beslissing die 
deel uitmaakt van het milieubeleid van BESIX. 
Sinds 2004 volgt BESIX met ondersteuning van 
het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) het 
papierverbruik op in verschillende interne afdelingen. 
Aan de administratieve bedienden werd gevraagd 
om te besparen op papier.

Ze kregen tien tips, waarvan de meest relevante 
zijn: enkel printen indien echt nodig, dubbelzijdig 
printen, verschillende pagina’s op één blad printen, 
kladpapier gebruiken en papierafval sorteren.

Het papierverbruik werd nog verder verminderd 
door digitale communicatie te stimuleren en een 
virtueel platform te gebruiken voor het beheer 
van documenten.

In opvolging van dit initiatief lanceert BESIX in 2012 
in Brussel een nieuwe bewustzijnscampagne rond 
het gebruik van papier. Het papierverbruik zal 
worden opgevolgd in het hoofdkantoor van BESIX 
en bij verschillende grote projecten in België.

Blik op de toekomst

Het hoogste niveau bereiken van de CO2-
prestatieladder is niet de ultieme doelstelling van 
BESIX. Er zullen de komende jaren bijkomende 
inspanningen worden geleverd om tegen 2015 
een vermindering van de CO2-uitstoot met 10% 
te behalen.

BESIX heeft echter nog andere ambities. BESIX is 
in 2011 al samen met een externe partner begonnen 
om zijn CO2-uitstoot wereldwijd in kaart te brengen 
aan de hand van de Bilan Carbone®-methode.

Als we de CO2-uitstoot van het eerste semester van 
2011 vergelijken met de resultaten van het basisjaar 
2009, kunnen we daaruit besluiten dat de doelstelling 
van een jaarlijkse vermindering met 2% is gerealiseerd.

In vergelijking met 2010 werd bovendien 1% minder 
leaseauto’s gebruikt en werd het elektriciteitsverbruik 
bij BESIX in 2011 met 6% verminderd. Daarnaast 
werd in 2011 op de werven nog eens 0,2% minder 
brandstof verbruikt.
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Project: GEN
2010-2011
vlakbij Brussel, België

Een belangrijk ISO 14001-referentieproject 
in samenwerking met het Brussels Instituut 
voor Milieubeheer (BIM)

Het Gewestelijk Expresnet (GEN-lijn) is een 
belangrijk project voor de toekomstige mobiliteit. 
In 2010 haalde BESIX Group enkele trajecten van 
het RER-project binnen: Bosvoorde-Hoeilaart, 
Ukkel-Bigarreaux en Terhulpen. Dit is een 
referentieproject voor de ISO 14001-certificatie 
van BESIX.

Deze omvangrijke civiele werken worden uitgevoerd 
in het Zoniënwoud naast de Natura 2000-zones 
in gebieden die worden bevolkt door beschermde 
vleermuispopulaties en overwoekerd worden 
door Japanse duizendknoop die moest worden 
verwijderd. In samenwerking met het Brussels 
Instituut voor Milieubeheer (BIM) werd een hele 
reeks specifieke maatregelen genomen om de 
bouwmethodes te optimaliseren met inachtneming 
van de milieubeperkingen.

De Hoeilaart-sectie is een mooi voorbeeld van 
natuurbescherming. De milieubeperkingen zorgen 
er voor grote moeilijkheden, zoals bij het vellen van 
bomen bijvoorbeeld. Daarbij mogen de winterslaap 
van vleermuizen en het nestelen van vogels niet 
verstoord worden. Ook het wegnemen van vervuilde 
grond (volgens verschillende normen naargelang 
Waals, Vlaams of Brussels gebied van afkomst/
bestemming) of het verwijderen van woekerende 
planten blijken geen sinecure.
De werf is een echte openlucht showroom van 
verschillende technieken die worden toegepast bij 
civiele werken.

Om de fauna te beschermen werden in het bos 
nieuwe – zowel grote als kleine – oversteekplaatsen 
voor wild (ecobruggen met 1 m diameter en 50 m 
lengte) en groene beschermingsmuren gebouwd, 
als doorgang voor verloren gelopen dieren.
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Project: Aeropolis II
2010
Brussel, België

Grootste Belgische passiefgebouw 
onderscheiden met een award van BIM

Ondernemingen Jacques Delens bouwde in Brussel 
een indrukwekkend kantoorgebouw, het eerste 
gebouw van die omvang dat volledig gebruik maakt 
van passiefbouwtechnologieën.

In 2010 rondde Ondernemingen Jacques Delens, 
in consortium, de bouw af van een ecologisch 
gebouw. Dankzij de unieke architectuur en 
innovatieve technologieën kon aanzienlijk worden 
bespaard op het energieverbruik in vergelijking 
met standaard kantoorgebouwen. Voor het hele 
gebouw wordt een boiler van slechts 140 kW 
gebruikt! Bij het project werden doeltreffende, 
eenvoudige en flexibele technologieën toegepast, 
zoals de installatie van grondbuizen, natuurlijke 
nachtventilatie met automatische opening van de 
ramen en afstandsbediening van de zonneschermen 
afhankelijk van de hoeveelheid licht. De combinatie 
van hout en metaal voor de gebouwschil om 
maximaal te isoleren ... Dit zijn allemaal processen 
die speciaal werden ontwikkeld om de verkwisting 
van energie door airconditioning of centrale 
verwarming te vermijden.

Het gebruik van domotics, voor een 
geautomatiseerd en geïntegreerd beheer van de 
energiecontrolesystemen van het gebouw, is nog 
een belangrijk vernieuwend element dat bijdroeg 
aan het succes van dit project.

Een uniek, innovatief en duurzaam project dat 
in 2010 door het BIM (Brussels Instituut voor 
Milieubeheer) verkozen werd tot ‘Voorbeeldgebouw’
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Project: Sluizen van Ternaaien
2011
België

Het project omvat de bouw van een vierde sluis 
tussen het Albertkanaal en de Maas in Ternaaien 
(Lanaye). Daarbij zal er ongeveer 200.000 m³ beton 
worden verwerkt.

De klant vroeg de aannemer om een 
betonmixcentrale op de werf te gebruiken, zodat 
de geluidshinder en overlast door zwaar transport 
voor de inwoners van de omringende dorpen konden 
worden beperkt. BESIX voldeed aan die vraag en 
ging zelfs nog verder.

Tijdens de aanbestedingsfase liet BESIX een 
onderzoek uitvoeren om na te gaan of er in plaats 
van aangevoerd grind (van net over de grens) 
uitgegraven grond van de sluis kon worden gebruikt 
voor het beton. Omdat zich net over de grens 
enkele honderden meters verder een van de grootse 
grindgroeven van Nederland bevindt ...

Na analyse van de kernen, die werden verkregen 
via bodemonderzoek, constateerde het BESIX-team 
dat de juiste primer kon worden gebruikt voor de 
productie van beton. Samen met de milieu-experts 
zocht het team naar een ecologische manier om 
grind uit te graven en te gebruiken in het beton. 
De Planning-afdeling stelde een plan op om aan te 
geven welke ontgraving mogelijk was en wanneer. 

Dit werd getest voor de productie van beton, zodat 
er altijd voldoende grind beschikbaar was om de 
structuur te maken. Met een aangepast werkschema 
was het mogelijk om voldoende grondstoffen aan 
te kopen en de productie van beton te allen tijde te 
garanderen tijdens de bouw van de sluis.

De beslissing om ter plaatse beton te maken was ook 
ingegeven door het streven naar een vermindering van 
de CO2-uitstoot. Deze innovatieve oplossing deed de 
CO2-uitstoot met ongeveer 55.000 ton dalen.

Milieu-alternatieven
Bij het ontwerpen, bouwen en onderhouden van een 
groen gebouw zijn er twee belangrijke doelstellingen:

 – Verminderde milieu-impact – zorgvuldige selectie 
van materialen, gerichte vermindering van water- 
en energieverbruik en doeltreffende systemen 
voor de bescherming van de omgeving tijdens 
het bouwen en onderhouden.

 – Gezondere omgeving voor de bewoners van 
het gebouw – meer thermisch comfort, natuurlijk 
licht en luchtkwaliteit voor de bewoners tijdens 
de bouw en exploitatie.

Er kunnen ook alternatieve transportmethodes 
worden gekozen. Zo werd er bijvoorbeeld bij het 
Tanger Med II-project geen nieuwe weg aangelegd 
door de bergen, maar werd er gebruik gemaakt 
van bestaande wegen om het materiaal uit de 
steengroeve te vervoeren. Zo kon de overlast van 
zwaar transport door de dorpen worden beperkt.
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Project: Carpe Diem
2010
Parijs, Frankrijk

HQE (zeer goed)- & LEED (Gold)-certificaties

BESIX bouwt momenteel, in partnership, 
de Carpe Diem-toren, ontworpen door de 
New Yorkse architect Robert AM Stern en het 
Franse SRA Architects. De 163 m hoge toren zal 
beschikken over een totale kantooroppervlakte 
van 44.000 m², evenals over een auditorium, 
enkele restaurants, retailruimtes, een wintertuin 
en een hangende tuin die toegankelijk is vanop 
de terrassen.

Het zal het eerste project zijn dat twee 
milieucertificaten behaald. Het project komt 
zowel in aanmerking voor een HQE®-certificaat 
(Haute Qualité Environmentale) als voor een LEED®-
certificaat (Leadership in Energy & Environmental 
Design) core & shell 2.0 op Gold-niveau, en dat is 
een première voor Frankrijk.

Onder meer het plan voor vervuilingspreventie 
beperkt de overlast voor de omgeving.

Om het verbruik van drinkwater te verminderen, 
worden twee methodes toegepast. Ten eerste wordt 
het regenwater van de daken en gevels opgevangen 
om de groene zones te besproeien. Ten tweede 
wordt grijs water (van wasbakken) hergebruikt 
om de toiletten door te spoelen. Deze methode in 
combinatie met de installatie van zuinige toiletten 
kan het verbruik van drinkwater in dit gebouw met 
40% verminderen.

De energiebehoeftes worden op verschillende 
manieren geoptimaliseerd: thermisch isolerende 
gevels, zonnepanelen om water te verwarmen, 
geothermische warmtepompen, gebruik van 
actieve koelbalken.

Dankzij deze maatregelen bespaart de toren meer 
dan 35% energie, zoals bepaald door ASHRAE 
standard 90.1 appendix G, wat het hoogste niveau 
is van LEED®.

Bij de keuze van de airconditioning werd zorgvuldig 
te werk gegaan om de impact op de ozonlaag en 
een toename van het broeikaseffect te beperken.

Er werden technische en architecturale oplossingen 
aangewend om te voldoen aan de eisen van 
zowel de LEED®-certificatie als van het THPE-label 
(Très Haute Performance Energétique):

De materialen werden vooral geselecteerd volgens 
milieucriteria om te besparen op basisgrondstoffen 
en om de CO2-uitstoot te beperken in productie 
en transport (minstens 20% gerecycleerde 
bouwproducten en materialen en minstens 20% 
lokale producten).
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Hoewel de ruimte beperkt is, werd 80% van 
het afbraak- en bouwafval gesorteerd in 
speciale containers (hout, metaal, spuitbussen, 
gevaarlijk afval). Een deel van het afval wordt ook 
gerecycleerd (metaal, karton, papier, glas, plastic).

Ventileren, het beperken van de verspreiding 
van vervuilende stoffen naar de omgevingen 
en het controleren van thermisch en visueel 
comfort zijn belangrijke punten waarmee rekening 
werd gehouden.

Voor het onderhoud van het gebouw is ecologische 
reiniging voorzien tijdens de exploitatiefase.

De toekomstige gebruikers, bewoners of huurders 
vernemen tijdens een milieuopleidingsprogramma 
meer over alle ecologische en technologische 
verbeteringen die werden aangebracht in de 
toren. BESIX speelde een zeer belangrijke rol bij 
de oprichting van dit gebouw omdat het bedrijf 
verantwoordelijk was voor deze ecologische 
verbeteringen en voor de architecturale en 
technische oplossingen tijdens de bouwfasen.

Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks 
betrokken is bij dit ambitieuze project 
(onderaannemers, binnenhuisarchitect, 
ontwerpafdeling, aannemers, enz.) is daar zeer 
trots op. Deze toren zal een voorbeeld zijn voor de 
Europese bouwwereld die nog niet helemaal klaar is 
voor dit soort projecten maar dat wel snel zal zijn.
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Project: Sluizen Limburg
2011
Nederland

In Nederlands Limburg voert de joint venture 
BESIX-Mourik grote werken uit aan de 
sluizencomplexen in Born, Maasbracht en Heel. 
BESIX is vooral verantwoordelijk voor de civiele 
werken. Tot eind 2012 zal BESIX vooral bezig 
zijn met het stabiliseren van de wanden van de 
sluiskolk, het aanpassen van de remming en 
de geleidingssystemen en het verlengen van 
bepaalde sluiskolken. In elk complex wordt 
één sluiskolk verlengd van 140 tot 225 meter. 
Zo zal het Maastraject ook toegankelijk zijn voor 
grotere konvooien.

De werken die ver onder de oppervlakte, in de 
buurt van water en te midden van het continue 
scheepsverkeer worden uitgevoerd, gaan 
onvermijdelijk gepaard met risico’s. Daarom 
hanteert de joint venture strikte regels met 
betrekking tot de veiligheid van de arbeiders en de 
werf. De veiligheidsmaatregelen omvatten strenge 
administratieve eisen en het verplicht bekijken van 

een introductiefilm vooraleer het werk aan te vatten 
op de werf. Zo moet een veilige omgeving gecreëerd 
worden en een hoog veiligheidsbewustzijn.

Het projectteam ging nog verder en werkte 
een methode uit, ‘Meten = Weten’, om het 
veiligheidsniveau van het project te meten, inclusief 
het verhoogde bewustzijn van alle stakeholders.

Project: 
Kinderdagverblijf
2010
Brussel, België
Lage-energieproject

BESIX Real Estate Development en Ondernemingen 
Jacques Delens trokken een gebouw op, waarin op 
twee niveaus een kinderdagverblijf voor 72 kinderen 
werd ondergebracht. Het kinderdagverblijf voldoet 
aan de vereisten voor duurzame gebouwen, met 
onder meer een zeer groot bouwvolume, een 
systeem van dubbele isolatie, een warmtepomp, 
zonnepanelen en een groendak.
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Project: Bpost
2011
Verviers, België

Bpost, het Belgische postbedrijf, wilde in Verviers 
een nieuw logistiek en postdistributiecentrum 
bouwen. Het onderhoud van het gebouw hoorde 
eveneens bij dit contract, en er werden garanties 
gevraagd voor het energieverbruik voor een 
periode van tien jaar. Het team Industriële Projecten 
van Wust stelde drie mogelijke ontwerpen voor: 
een gebouw dat voldoet aan de EPB*-eisen 
voor zijn niveau, een lage-energiegebouw of 
een passiefgebouw.

Project: Kinderdagverblijf
2011
Spa, België

In Spa bouwde Wust een passiefgebouw voor 
het stedelijke kinderdagverblijf. Wust paste hier 
innovatieve technologieën toe, zoals het injecteren van 
een cellulose isolatielaag van 36 cm dik in muurholten 
van de bouwstructuur. Dit project kreeg eigenlijk 
een voorbeeldfunctie binnen het bedrijf, omdat het 
de kans bood om de projectmedewerkers in het 
algemeen een grondige praktische opleiding te geven 
en om die opleiding en knowhow beschikbaar te 
stellen aan het hele bedrijf.

Een première voor Wust:  
EPB*-certificaat voor kinderdagverblijf in Spa

Dit certificaat wordt behaald door aan de volgende 
criteria te voldoen:

 – coëfficiënt K ≤ 15 voor de volledige isolatie 
van het gebouw,

 – een prestatieniveau van E ≤ 30 overeenkomstig 
het verbruik lager dan 85% van een 
traditioneel type,

 – een niveau van luchtdichtheid van 
≤ 0,6 volume/u.

*EPB: Energieprestaties van Gebouwen
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Project:  
AMCA London Tower
2010
Antwerpen, België

De London Tower is het sluitstuk van de AMCA-site 
in Antwerpen. Door zijn inplanting, materiaalgebruik 
en architecturale vormgeving fungeert de toren 
als een landmark aan het einde van de Leien. 
Hij accentueert bovendien de toegang naar het 
Eilandje en naar de achterliggende wereldhaven.

De London Tower werd door Vanhout gebouwd rond 
een kern, die opgesplitst werd in een kerngedeelte 
voor woningen en een apart kerngedeelte voor 
kantoren. Vijf bouwlagen zijn voorzien voor volledig 
uitgeruste kantoren; de rest van het gebouw bestaat 
uit 119 appartementen. De woonfunctie heeft geen 
verbinding met de kantoorverdiepingen. De annex 
aan de London Tower bestrijkt twee bouwlagen en 
zal commercieel worden ingevuld.

Het E-peil ligt op E-70 en het K-peil op 30*.

Project: VLABO-appartementen
2011
Niel, België

Onder impuls van Vlaanderen Bouwt startte 
Vanhout in 2011 een nieuw woningbouwproject op. 
Het project omvat een geheel van 19 individuele 
maar gekoppelde woningen rond een 
gemeenschappelijk plein. Het bouwvolume bestaat 
uit drie lagen en is opgesplitst in drie vleugels. 
Het concept bevat zowel gelijkvloerse als mezzanine-
appartementen. De bewoonbare oppervlaktes 
variëren van 85 tot 140 m³. Alle woningen worden 
sleutel-op-de-deur afgewerkt. De woningen werden 
ontworpen met een K-waarde van 30 en een 
E-waarde (energie) van 70*. Ze worden opgetrokken 
vanuit een houtskelet.

*In Vlaanderen (België) moeten alle nieuwe huizen sinds 2010 een 
E-waarde (energieprestatie) van 80 of lager hebben. Er zijn ook specifieke 
maximumwaarden voor isolatie die de maximale K-waarde van 45 niet 
mag overschrijden.
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Project: Jardins de Baseilles
2010
Namen, België

Referentie ‘Ecowijk’

Het project voor de ecowijk ‘Jardins de Baseilles’ 
in Erpent vlakbij Namen in België werd officieel 
opgestart eind oktober 2010.

Het gaat om de allereerste ecowijk op het 
grondgebied van de stad Namen. Cobelba 
bouwde de wijk op een terrein van 2,30 hectare, 
dat ingesloten zit tussen de N4 en de oude 
verkavelingen van Erpent. Het project past in 
de nieuwe filosofie van ruimtelijke ordening die 
opgelegd is door het masterplan van Erpent, 
met name sterke woondichtheid, ruime mix van 
activiteiten, gedeelde ruimtes voor meerdere 
generaties, beperkt autoverkeer en de toepassing 
van ecologische variabelen (van waterzuivering tot 
energiebesparingen).

Project: Synergie & Croissance
2010
Namen, België

Een nieuw passiefgebouw 
in de regio Namen
Het nieuwe ‘Synergie & Croissance’-
businesscentrum (synergie en groei) in Wierde in de 
regio Namen wordt op grond van zijn ontwerp en 
bouw gekwalificeerd als een passiefgebouw.

Het kantoorgebouw omvat vier kantoorlagen in 
passieve zones met een oppervlakte van 2.000 m², 
met beplante delen, gemeenschappelijke ruimtes en 
archieven in niet-passieve zones.

De structuur van het gebouw is samengesteld 
uit zuilen en balken van gelamineerd hout die 
zowel stevig als licht zijn. De tussenvloeren zijn 
van beton gemaakt, waardoor thermische energie 
geaccumuleerd en vervolgens herverdeeld 
kan worden.

Dit nieuwe passiefgebouw werd gebouwd met 
respect voor het milieu, zowel door de keuze 
en het gebruik van materialen als door het 
rationele energieverbruik.

Voor Cobelba was dit project een experiment 
in het bouwen van een passief kantoorgebouw. 
Bepaalde elementen, zoals de houten buitenwanden, 
werden gefabriceerd in hun ateliers.
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Project: Fortis Kanselarij
2006
Brussel, België

Strenge eisen op het vlak  
van isolatie en energieverbruik

Het project, dat begin 2006 werd opgestart, 
omvat het samenbrengen van vijf onafhankelijke 
gebouwen in één enkele functioneel en technisch 
coherente structuur. Een gemeenschappelijk atrium 
verbindt de volledig onafhankelijke gebouwen, 
die plaats bieden aan 3.000 bankmedewerkers. 
In het complex van BNP Paribas Fortis is ook een 
nieuwe dealingroom ondergebracht voor ongeveer 
250 dealers, met volledig uitgeruste dealerdesks. 
BESIX moest deze gebouwen met een oppervlakte 
van 55.000 m² (70.000 m² in totaal) gedeeltelijk 
renoveren en gedeeltelijk bouwen, met specifieke 
aandacht voor open ruimte en duurzaamheid.

Een referentie in de Brusselse kantorenmarkt

Het project voldoet aan strengere eisen dan 
die voorgeschreven door de huidige wetgeving 
inzake isolatie en energieverbruik. Het gebouw 
werd uitgerust met een warmtepomp en 
thermische recyclinginstallaties.

Al voor de start van de werken won het project 
de Bentley Empowered Award of Excellence for 
Sustainability in de categorie ‘BIM for Sustainable 
Design’ (duurzaam ontwerp).
De afdeling Facility Management van Fortis, 
die het project coördineerde, wilde het complex 
gedeeltelijk renoveren en niet volledig heropbouwen. 
Een deel ervan stamt immers al uit de 18de eeuw 
en is onderhevig aan zeer strenge richtlijnen 
voor restauratie.

BESIX moest op verschillende manieren de duur-
zaamheid van het kantorencomplex optimaliseren: 
gebruik van direct zonlicht en natuurlijk licht, 
recycling van regenwater, gecombineerde 
productie verwarming/elektriciteit (CHP), 
geothermische energie en koeling en ventilatie 
met warmterecuperatie.

Begin 2012 werd dit voor BESIX belangrijke 
referentieproject in Brussel afgerond.

| Benelux-Frankrijk | Op de werven114 



Project: ‘Perspective’-complex
2010
Euralille, Frankrijk

HQE-certificatie

Het project voor de bouw van het ‘Perspective’-
complex in Euralille in Frankrijk werd ontwikkeld 
door BESIX Real Estate Development en 
Nacarat. Het wordt uitgevoerd door een joint 
venture van Rabot Dutilleul Construction, dat 
zorgt voor de grondwerken en de ruwbouw, en 
BESIX, dat verantwoordelijk is voor het algemene 
projectbeheer en alle afwerkingen, gevels en 
elektromechanische installaties. Het HQE-
gecertificeerde gebouw omvat zes verdiepingen met 
kantoren, bovenop een gelijkvloerse verdieping met 
winkels, technische diensten en een parkeergarage 
op een totale oppervlakte van 14.000 m².

HQE (High Environmental Quality/hoge kwaliteit 
voor het milieu) is een initiatief om het gebruik van 
niet-hernieuwbare en natuurlijke hulpbronnen en 
water- en grondvervuiling te beperken en schade 
aan het ecosysteem te vermijden. Het initiatief 
beoogt ook de overlast voor de lokale bevolking en 
de collega’s op de werf te minimaliseren, evenals het 
comfort en de gezondheid van de toekomstige 
bewoners van het gebouw te verbeteren.

Alles werd in het werk gesteld opdat het 
‘Perspective’-project gebruik kan maken van de 
meest geavanceerde technieken en ontwikkelingen 
die nodig zijn om te voldoen aan de comforteisen 
van vandaag en morgen: uitzonderlijke locatie, 
hoge kwaliteit van gebruikte materialen en gebouwd 
met het oog op energiebesparingen. Er worden 
luiken geïntegreerd in de gevels, de plafonds stralen 
warmte uit voor een aangename temperatuur, 
een hygiënische ventilatie recupereert 80% van 
de verloren energie, in warme periodes wordt er 
’s nachts gebruik gemaakt van een systeem van 
vrije koeling, het regenwater wordt opgevangen 
voor hergebruik in de toiletten, enzovoort.

Het project is niet alleen architecturaal vernieuwend 
maar speelt ook in op de meest recente 
milieuvereisten en -normen.

Na 2012 zou het gebouw een BBC-certificaat 
behalen (gebouw met laag energiegebruik), 
omdat het verbruik van primaire energie met 50% 
wordt teruggebracht, om zo een optimaal evenwicht 
te verkrijgen tussen comfort en energieverbruik.
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Project: Shoppingcenter
2010
Nijvel, België

BREEAM-certificatie (‘zeer goed’)

Cobelba en BESIX werken actief samen aan de 
uitbreiding van het shoppingcenter van Nijvel en aan 
de bouw van een ondergrondse parkeergarage. 
De opening van de uitbreiding is gepland op 
1 april 2012.

Het shoppingcenter van Nijvel voldoet aan heel wat 
milieucriteria en behaalde een BREEAM-certificatie 
met de vermelding ‘zeer goed’. De joint venture moet 
tijdens de bouw regelmatig een checklist invullen om 
aan te tonen dat de werf gezond en veilig is, en dat 
de overlast voor de lokale bevolking tot een minimum 
wordt beperkt.

Het BREEAM-certificeringsproces is lang en 
bijzonder ingewikkeld. Het gaat gepaard met een 
milieuchecklist die zowat honderd acties oplegt: 
van afvalsortering over de toegankelijkheid van de 
werf tot het gebruik van recycleerbaar materiaal.

Bovendien moet er maandelijks een gedetailleerd 
rapport over de CO2-uitstoot en het energieverbruik 
worden ingediend.

Het lastenboek en het contract bepalen het vereiste 
energieprestatieniveau, en meer bepaald de 
naleving van de technische prestaties in het geval 
van alternatieven.
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CO2-uitstoot tijdens woon-werkverkeer van bedienden en arbeiders –  
JV Cobelba-BESIX (van juli 2010 tot december 2011) (CO2 kg/ maand)

Totale CO2-uitstoot op de werf – JV Cobelba-BESIX  
(van juli 2010 tot december 2011) (CO2 kg/ maand)

De joint venture stelde voor de bouw een ecologisch 
alternatief voor, namelijk vervanging van het bitumen 
dat gemaakt wordt van olie door een niet-polymere 
weekmaker in PVC die 100% recycleerbaar is.

Op de werf gelden strenge procedures 
inzake lichtvervuiling, lawaai en waterverbruik. 
De werfborden worden verlicht met behulp van 
fotovoltaïsche zonnepanelen. Het energieverbruik, 
de CO2-uitstoot en eventuele klachten van 
omwonenden worden zorgvuldig opgevolgd door 
het projectteam. Printen wordt beperkt tot een 
minimum en er wordt meestal gerecycleerd papier 
gebruikt. Een deel van het materiaal wordt op de 
werf gerecycleerd, zoals gebroken platen die worden 
gebruikt om wegen en tijdelijke werkplatforms te 
bouwen op de werf.
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Project: Tanger Med II
2010
Tanger, Marokko

Veel aandacht voor milieubeheer

Ook al gaat dit project door in Noord-Afrika, 
het werd volledig uitgevoerd volgens westerse 
normen door een consortium bestaande uit grote 
Europese spelers, zijnde Bouygues en Saipem. 
Het was dus mogelijk om het project op MVO te 
beoordelen op basis van Europese parameters 
en criteria.

BESIX en zijn partner SOMAGEC haalden het 
Design & Build-contract binnen voor de bouw van 
de Tanger Med II-haven. In de eerste projectfase 
gaat het om de bouw van een kademuur voor 
terminal 4 (lengte van 1.230 m), de baggerwerken 
voor het havendok (1 miljoen m³) en de 
opspuitingswerken voor het containerplatform 
(8 miljoen m³). De golfbreker werd gebouwd door 
de consortiumpartners (Bouygues & Saipem). In de 
optionele tweede fase zal de bouw van terminal 3 
worden uitgevoerd die bestaat uit een kademuur 
van 1.600 m, bijkomende opspuitingswerken van 
7 miljoen m³ en baggerwerken van 1 miljoen m³.

Dit project is een van de grootste in Marokko en 
situeert zich in milieugevoelig gebied, namelijk 
de Straat van Gibraltar. Daarom liet de klant een 
grondige milieu-impactanalyse uitvoeren vooraleer 
het project toe te kennen aan het consortium.

Enkele van de maatregelen om de impact op het 
milieu te verminderen of te voorkomen betreffen 
acties die moeten worden ondernomen door 
de aannemers, zoals milieu-impactanalyses 
voor specifieke activiteiten (baggerwerken, 
opspuitingswerken, exploitatie van steengroeven, 
transport, enz.), lucht-, geluids- en 
waterkwaliteitsmetingen en de analyse daarvan 
op en rond de werf, wekelijkse inspecties, 
externe audits, enz.

Geluidscampagne
Het projectteam lanceerde een geluidscampagne 
om de aandacht te vestigen op de gevolgen van 
lawaaihinder op de omgeving en vooral op de 
buurt. Er werd een geluidskaart opgesteld om te 
achterhalen waar op en rond de werf de lawaaihinder 
het grootst is. De Marokkaanse regering legde de 
maximale tolerantiegrens op de werf vast op 85 dB.

Alle maatregelen die werden genomen (toegang tot 
werf, spoorweg, logistieke basis, tijdelijke haven) 
worden samengebracht in een database.

In 95% van de gevallen bedroeg het geluidsniveau 
minder dan 80 dB. In vier gebieden werd een 
geluidsniveau van meer dan 80 dB gemeten. 
Dit was te wijten aan een externe parameter, 
namelijk de nabijheid van een hoofdweg en een 
snelweg. In die vier gebieden zorgt het verkeer 
buiten de werf voor nog meer lawaai.

Bovendien is er tijdens bepaalde activiteiten 
ook meer lawaai op de werf: laswerken, 
gebruik van betonmixers en generatoren, 
transport met vrachtwagens, alarmsignalen 
van de betonmixcentrale.

Een reeks preventieve maatregelen werden 
genomen om de situatie voor de werknemers te 
verbeteren. Zo werden er vlakbij de plaatsen met 
de meeste lawaaihinder automaten/ dozen met 
oordopjes voorzien. En de arbeiders in de ateliers 
kregen oorbeschermers die comfortabeler zijn en 
een betere bescherming bieden.

Er werd gezorgd voor toestellen om de luchtkwaliteit, 
zoals stof, en de waterkwaliteit te meten, zodat er 
samen met de consortiumpartner van het project 
inspecties en analyses kunnen worden uitgevoerd.
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Milieu-impactanalyse
BESIX en zijn partners hebben een 
milieu-impactanalyse laten uitvoeren om te bepalen 
waar in zee 1 tot 2 miljoen m³ baggermateriaal kon 
worden gestort. Dit onderzoek werd toevertrouwd 
aan het bedrijf Creocean dat een nauwkeurige 
zeebodemanalyse uitvoerde met behulp van 
videomateriaal, stalen van fytoplankton (basis van 
de voedselketen) van op een diepte van 50 tot 
100 meter, een analyse van de zeestroming, een 
inventaris van fauna en flora, een rondvraag bij het 
publiek en bij vissers en een analyse van het gedrag 
van vissen. Dit resulteerde in een gedetailleerde lijst 
met preventieve maatregelen.

Een andere milieu-impactanalyse zocht naar de 
beste oplossing voor het vervoer van het materiaal 
uit de steengroeve, ofwel via de bestaande weg 
(27 km) ofwel via een nieuw aan te leggen weg 
door de bergen (13 km).

Milieu-award & -bewustzijn
Het projectteam riep een milieu-award in het leven 
om het respect voor en het bewustzijn rond het 
milieu bij zijn leden te verhogen. De award werd 
in januari 2011 uitgereikt aan een werknemer en 
aan een team, die de preventieve maatregelen 
om olielekkage op de werf te vermijden 
spontaan toepasten.

Het SSE-team van het project en externe experts 
organiseerden talrijke toolboxvergaderingen en 
opleidingen om het veiligheidsbewustzijn van de 
werknemers te verhogen, zoals rond het gebruik 
van absorptiepakketten (onshore en offshore), 
afvalsortering en orde op de werf.

Het Tanger Med II-project was in 2011 
genomineerd voor de BESIX Chairman’s HSE 
Award met zijn technisch innovatieve hijsklem 
voor kademuurblokken.
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MVO-bewustzijn
Aansluiting bij 
de lokale trend
BESIX Group voert zijn MVO-initiatieven in het 
buitenland vooral uit via zijn dochteronderneming 
Six Construct in het Midden-Oosten, waar een echte 
visie werd ontwikkeld over duurzaamheid. Dit deel van 
de wereld is zich ervan bewust dat ze nú werk moeten 
maken van milieubescherming en de welvaart van 
toekomstige generaties. Het Abu Dhabi Plan 2030 is 
een concreet voorbeeld van hun engagement, net als het 
ESTIDAMA-programma dat een symbool is geworden 
van hun toekomstige ontwikkeling. Andere emiraten en 
koninkrijken in het Midden-Oosten beginnen ook in 
deze richting te denken.

Six Construct 
in een notendop
In het Midden-Oosten is BESIX Group voornamelijk 
vertegenwoordigd via zijn dochteronderneming 
Six Construct, die er sinds 1965 actief is in de 
bouwsector. De belangrijkste kantoren van het 
bedrijf zijn gevestigd in Sharjah, Abu Dhabi, 
in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, in Qatar, 
in het Sultanaat van Oman, in het Koninkrijk van 
Bahrein en in het Koninkrijk van Saoedi-Arabië. 
Het bedrijf heeft in de regio al talrijke prestigieuze 
en grensverleggende projecten tot een succesvol 
einde gebracht.

Six Construct is bij deze projecten verantwoordelijk 
voor de bouw-, maritieme, milieu-, industriële en 
infrastructuurwerken. Daarnaast biedt het bedrijf zijn 
klanten ook nog andere diensten aan zoals ontwerp, 
projectfinanciering, exploitatie, onderhoud en 
facility management.

Six Construct streeft ernaar om het aspect 
duurzaamheid te integreren in zijn activiteiten. 
De diensten die het bedrijf levert, komen in belangrijke 
mate ten goede aan de gemeenschap en bieden 
tewerkstelling aan ongeveer 13.000 werknemers.
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Relevante trends 
en opportuniteiten 
voor Six Construct 

 –  De globalisering en de opkomst van 
de Chinese en Indiase economieën die 
onmiskenbaar een impact hebben op de vraag 
naar bouw- en infrastructuurprojecten en op 
andere zakelijke opportuniteiten.

 –  De beschikbaarheid en kost van grondstoffen 
en water naarmate de bevolking aangroeit en de 
verwachte schaarste van belangrijke natuurlijke 
hulpbronnen in dorre gebieden.

 – De impact daarvan op de manier van 
afval beheren, materialen aankopen en 
waterbronnen beschermen, maar ook de 
nieuwe commerciële opportuniteiten zoals (afval)
waterbehandelingstechnologieën.

 –  De stijgende energiekosten (van fossiele 
brandstoffen) en de prijs van CO2 die 
Six Construct en zijn klanten ertoe aanzetten om 
mogelijkheden met lage CO2-uitstoot te zoeken 
en zo de kosten te verlagen en de zekerheid van 
bevoorrading te verhogen.

 –  De beschikbaarheid van financiering die de 
investeringsprioriteiten kan beïnvloeden en dus 
de omvang en de invulling van toekomstige 
opportuniteiten op de markt.

 –  Het aantrekken en behouden van 
gekwalificeerde arbeiders dat wordt 
beïnvloed door hun perceptie van 
welke bedrijven hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid doeltreffend vormgeven 
en echt een verschil kunnen maken voor de 
duurzaamheidsuitdagingen van de samenleving.

Hoogtepunten  
in 2010 en 2011

 –  Nieuwe paden betreden 
 Nu de bouwwereld steeds meer de principes 

van Groen Bouwen toepast, bestaat de 
uitdaging erin om de aanzienlijke opportuniteiten 
te grijpen die deze bijzondere bouwsector 
biedt. Enkele grote contracten zijn getekend, 
en Six Construct heeft zijn bouwmethodes 
aangepast om aan de nieuwe vereisten 
te voldoen.

 – De stakeholders in de  
toeleveringsketen informeren 

 Met betrekking tot deze nieuwe bouwmethodes 
volgden leveranciers en onderaannemers 
uitgebreide opleidingen die op de werven 
werden georganiseerd om hen de eisen van 
Groen Bouwen en duurzame aankoopmethodes 
duidelijk te maken en op te leggen.

 – De werknemers meenemen  
op het duurzaamheidspad 

 Voor werknemers die vaak betrokken 
zijn bij duurzame projecten werden 
duurzaamheidsopleidingen georganiseerd 
om hen de vereiste bouwmethodes en 
algemene filosofie bij te brengen.

 – Klanten helpen om duurzame keuzes  
te maken 

 Bij onze ontwerpactiviteiten voor alle soorten 
projecten kunnen we onze klanten via 
‘value engineering’ in de ontwerpfase adviseren 
om duurzame keuzes te maken en zo mogelijk 
kosten te besparen. 

 – Afvalsortering en recycling 
 Bij de meeste projecten wordt het vaste afval nu 

gesorteerd en – indien mogelijk, afhankelijk van 
de lokale afspraken – weggevoerd voor recycling 
om te vermijden dat het bij het algemeen 
afval terechtkomt.

 – Lokale gemeenschappen helpen 
om milieuverbeteringen door te voeren 

 Via de afvalwaterzuiveringsinstallatie 
van Six Construct in Ajman wordt 
behandeld water hergebruikt voor 
landbouw- en irrigatiedoeleinden.
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Yas Island, 
Abu Dhabi, VAE 

Duurzaam  
bedrijf 
Duurzame  
prestaties
Six Construct verwezenlijkt duurzame economische, 
ecologische en sociale ontwikkelingen met behulp 
van zijn beheersystemen.
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Middellangetermijnstrategie, corporate 
governance, ethisch beleid, risicobeheersing en 
milieubeheer zijn de belangrijkste factoren voor een 
duurzaamheidsbeleid. Hoewel ook in de Golfregio 
de MVO-visie en -plannen van BESIX Group zoals 
beschreven in het algemene deel van dit rapport 
worden gerealiseerd, willen we hier toch de 
specifieke beperkingen en normen die typisch zijn 
voor de regio onder de aandacht brengen. 

De belangrijkste aspecten van het MVO- en 
duurzaamheidsbeleid zijn:

 – Economie: al meer dan 40 jaar zet de Groep 
zich in om succesvolle en duurzame activiteiten 
uit te bouwen;

 – Milieu: de Groep zet zich samen met zijn 
leveranciers en klanten in om onnodig afval te 
vermijden (zoveel mogelijk bulkorders), om afval 
in het algemeen te verminderen en te recycleren, 
om het water- en energieverbruik te verminderen 
en om de biodiversiteit te beschermen op de 
meest praktische manier waar mogelijk;

 – Samenleving: de Groep zet zich in om zijn 
personeelsleden betere vooruitzichten te 
bieden door hen de kans te geven om zich te 
ontwikkelen en opleidingen te volgen en door 
voor veilige en gezonde werkomstandigheden 
te zorgen. Daarnaast probeert de Groep 
zoveel mogelijk de lokale gemeenschappen 
te ondersteunen en hun tradities en omgeving 
te respecteren.

Six Construct was de eerste bouwonderneming 
in de Golfregio die een ISO 9001:2000-certificaat 
behaalde in 2001. Daarna volgden in 
2005 nog ISO 14001:1996- en OHSAS 
18001:1999-certificaten, op vraag van de klanten.

Daarom besliste het management van Six Construct 
in 2005 om een geïntegreerd managementsysteem 
(Integrated Management System/IMS) te ontwikkelen 
en in te voeren voor de opvolging van zijn kwaliteits-, 
gezondheids- & veiligheids- en milieubeleid. 
Bedoeling is ook om de klantentevredenheid te 
verhogen en voor alle projecten en activiteiten met een 
gestandaardiseerd operationeel systeem te werken.

“ In de Golflanden is het milieubewustzijn 
in de bouwsector de afgelopen 
tien jaar alsmaar toegenomen. 
Verwijzend naar ISO 14001 worden 
er lokaal normen bepaald die worden 
gekoppeld aan strenge wettelijke eisen 
en die strikt worden opgevolgd op 
projectniveau. Onze werkomgeving 
evolueert in de richting van 
duurzame ontwikkeling (met LEED en 
ESTIDAMA-gecertificeerde projecten), 
en Six Construct heeft initiatieven 
genomen om zijn positie in deze steeds 
veranderende markt te versterken. ”

Patrice Thomas,  
BPS Manager bij Six Construct

Het IMS-systeem laat toe om de activiteiten op 
de voet te volgen. Zo kan het op holistische en 
doeltreffende wijze beantwoorden aan de strategie 
die vastgelegd werd door het management, aan 
de lokale richtlijnen en aan de vereisten van andere 
externe partijen (bv. normen).
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01
Marina, Yas Island, 
Abu Dhabi, VAE

02
Al Garhoud-brug,  
Abu Dhabi, VAE

In juli 2010 werden de volgende certificaten 
toegekend, die geldig blijven tot 17 juli 2013:

 – ISO 9001:2008 (kwaliteitsbeheersystemen)
 –  ISO 14001:2004 (milieubeheersystemen)
 –  OHSAS 18001:2007 (beheersystemen voor 
gezondheid & veiligheid)

Voor deze drie systemen kon een specifieke 
uitdaging worden gerealiseerd en werd voor 
Six Construct en de geaffilieerde bedrijven van 
de Groep een ‘multi-site certificaat’ verkregen 
voor de VAE, Qatar, Oman en Bahrein. 

Bijgevolg kunnen de internationale klanten van 
BESIX Group in het Midden-Oosten rekenen op 
gestandaardiseerde werkmethodes en leveringen, 
zelfs in het buitenland.

Uitstekende resultaten in 2010 en 2011 leverden 
awards op van ingenieursverenigingen en 
openbare overheden. 

De Burj Khalifa kreeg in 2010 de Icon Award 
van de Council on Tall Buildings and Urban 
Habitat, waarmee ook de innovatieve bijdrage van 
Six Construct aan de planning, het design en de 
uitvoering werd erkend.

Op 14 juni 2006 kreeg Six Construct van de 
autoriteiten in de Hamriyah Free Zone een Certificate 
of Appreciation voor fasen 3 & 4 van het Hamriyah 

Inner Harbour-project. Bovendien werd het bedrijf 
op 27 juni 2011 door dezelfde autoriteiten vermeld in 
de top 3 van aannemers voor 2011.

Een panel van vertegenwoordigers van de 
ingenieursverenigingen uit de VAE, Oman, Qatar en 
Bahrein riep Six Construct uit tot de winnaar van 
het GCC Leisure & Tourism Project 2011 voor de 
Ferrari Experience op Yas Island in Abu Dhabi en van 
het Cadillac Transport Project 2010 voor de nieuwe 
Garhoud Bridge, die in 2010 werd gebouwd.

In het kader van zijn sociaal en professioneel 
engagement is Six Construct een actief lid van de 
UAE Contractors Association. Het lidmaatschap 
werd hernieuwd tot 31 december 2012.

01
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Gezonde  
stakeholders 
Sociale  
prestaties
De werknemers van Six Construct

Diversiteit en nationaliteiten

Een bedrijf dat zakendoet in het Midden-Oosten 
wordt onvermijdelijk geconfronteerd met diversiteit 
en moet steeds de verschillende lokale culturen en 
tradities respecteren. Zo wordt het magazine van 
Six Construct ook in het Hindi gepubliceerd.

De vertegenwoordigde nationaliteiten, 
de categorieën van werknemers en de leeftijds-
piramide van 2011 worden weergegeven in de 
onderstaande grafieken:
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Leefomstandigheden  
van de arbeiders

Six Construct beschikt over tien basiskampen in 
Abu Dhabi, zeven in Dubai, zeven in Sharjah, Ajman 
en Ras Al Kaimah, twee in Qatar en één in Bahrein.

Sommige zijn eigendom van Six Construct,  
andere worden gehuurd van de 
openbare overheden.

Al voordat de ministerraad van de VAE besliste 
(beslissing nummer 13 van 17 maart 2009) 
om de General Standards Manual for Group Labour 
Accommodation and Related Services goed te 
keuren, voldeed Six Construct volledig aan de 
betreffende bepalingen.

Deze wetgeving bepaalt dat een bedrijf een 
licentie moet aanvragen om aan een groep van 
500 arbeiders of meer onderdak te bieden. De vrij 
recente richtlijn is een aanvulling bij de beslissing 
van 1982 (nummer 32) van het ministerie van Arbeid 
om preventieve maatregelen te nemen voor de 
bescherming van arbeiders op het werk. 

Zo moet de accommodatie voor de arbeiders 
kruidenierswinkels en EHBO-posten omvatten. 

Six Construct gaat op dit vlak verder dan 
wat de wetgeving voorschrijft. Het bedrijf 
installeerde bijvoorbeeld al in de jaren 1990 
airconditioningsystemen in de verblijven van 
de arbeiders. 

Verder zette Six Construct ook een nieuwe 
standaard in de lokale bouwsector door alle 
arbeiders een overall en veiligheidsschoenen te 
laten dragen in plaats van de alledaagse kledij die 
ze vroeger op het werk droegen.

Bovendien voorziet Six Construct in de dagelijkse 
behoeften zoals maaltijden, extra voedingsmiddelen, 
shuttlediensten naar de dichtstbij gelegen stad als de 
werf of het basiskamp niet centraal gelegen is, winkels 
met lokale producten, catering, enz. En Six Construct 
zorgt ervoor dat zijn personeelsleden hun traditionele 
feesten kunnen vieren, zoals Indiaas Nieuwjaar en 
‘Blessing of the Tools’. 

Er worden ook opleidingen georganiseerd, onder 
meer in het trainingscentrum van Six Construct 
in Abu Dhabi, zodat de arbeiders hun kennis 
kunnen uitbreiden.
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Arbeiders in het Midden-Oosten moeten in warme 
weersomstandigheden werken. Daarom besliste  
Six Construct om zijn arbeiders kwalitatieve 
suikervrije rehydratatiedranken aan te bieden.  
Tijdens de zomer van 2011 kregen de arbeiders 
in totaal 460 kilo Aqualyte-poeder.

Beschrijving Gecertificeerd Tot 2011

2008 2009 2010 2011
Totaal 
aantal 

Cumulatief
Percentage 
vervolledigd

Alg./Ploegbaas 0 2 0 65 67 107 63%

Ploegbaas I 14 47 14 35 110 185 59%

Ploegbaas II 38 88 38 28 192 355 54%

Teamleiders 94 291 94 1 480 732 66%

Timmermannen 589 1.053 577 407 2.626 2.925 90%

Staalarbeiders 616 805 210 207 1.838 2.028 91%

Metselaars 541 854 299 322 2.016 2.146 94%

Loodgieters 84 44 15 20 163 172 95%

Hoogtewerkers 29 57 369 97 552 584 95%

Andere 0 25 64 4 93 126 74%

Totaal 2.005 3.266 1.680 1.186 8.137 9.360 87%

Sixco trainingscentrum (STC)
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Doelstellingen Frequentiegraad Tijdskader 

1. 0,658 Einde 2011 

2. 0,645 Einde 2012 

3. 0,638 Einde 2013 

HSE-opleidingen 2008 2009 2010 2011

Inspectie van steigers & sensibilisering 13 73 88 128

Brandbestrijding 23 46 20 37

Veilig optuigen en hijsen 76 145 45 55

Werken in besloten ruimtes 53 99 22 Nul

Opleiding rond werkvergunning Nul 37 13 Nul

HSE-sensibilisering & analyse van 
de arbeidsveiligheid

53 82 38 46

Elektrisch gereedschap Nul Nul 60 18

In het OSHA 300-systeem (voor 200.000 uren), 
dat van toepassing is op Six Construct, zijn de 
doelstellingen:

HSE-programma en -prestaties
Eind 2011 bedroeg de cumulatieve 
frequentiegraad van Six Construct 0,404, 
wat beantwoordt aan de bovenvermelde 
doelstelling voor 2011. 

De onderstaande grafiek toont de vooruitgang 
bij Six Construct van 2003 tot 2011.

De verbetering die in de bovenstaande prestaties 
is op te merken, is onder meer het resultaat van 
de enorme inspanningen op het vlak van de 
georganiseerde HSE-opleidingen.

DAFWC frequentie voor 200.000 uren

Totaal gewerkte uren
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De onderstaande tabel toont de 
vaardigheidsgebieden waarvoor op jaarbasis 
HSE-opleidingen werden georganiseerd en het 
overeenkomstige aantal.
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Jaar Nr.
Senior 

personeel
Personeel

Veiligheids-
personeel

Arbeiders Externen

2001 71 0 19 8 44 8

2002 160 2 21 10 127 71

2003 157 6 36 6 109 25

2004 260 37 54 31 138 72

2005 288 63 59 28 138 34

2006 102 34 19 10 39 34

2007 139 32 33 47 27 32

2008 797 260 286 53 198 295

2009 861 288 126 82 365 347

2010 328 62 34 47 185 198

2011 565 174 33 31 327 215

TOTAAL 3.163 958 720 353 1.697 1.331

2001 2% 0% 27% 11% 62% 11%

2002 5% 1% 13% 6% 79% 44%

2003 5% 4% 23% 4% 69% 16%

2004 8% 14% 21% 12% 53% 28%

2005 9% 22% 20% 10% 48% 12%

2006 3% 33% 19% 10% 38% 33%

2007 4% 23% 24% 34% 19% 23%

2008 25% 33% 36% 7% 25% 37%

2009 27% 33% 15% 10% 42% 40%

2010 10% 19% 10% 14% 56% 60%

2011 18% 31% 6% 5% 58% 38%

TOTAAL 100% 30% 23% 11% 54% 42%

Samenvatting opleidingen
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In 2011 werden er vooral opleidingen georga-
niseerd voor de vaardigheidsgebieden die worden 

In 2012 stelt Six Construct een lichtjes gewijzigd 
opleidingsprogramma voor om het kennisbeheer te 
versterken. Bovendien volgt het bedrijf de deelname 
van zijn personeelsleden op en stimuleert het hen om 
deel te nemen.

Opleidingen bij Six Construct: 
Veel deelnemers en nieuwe doelen

Onderwerp Extern/intern Aantal opgeleiden

Professionele aansprakelijkheidsverzekering Intern 9

Efficiënt samenwerken en communiceren met Zuid-Koreanen Extern 31

Vergadertechnieken Extern 20

Van expert tot people manager Extern 32

Hoogbouw Intern 28

Communicatievaardigheden Extern 30

Uitrusting & logistiek Intern 13

Time management (met integratie van POM) Extern 29

Financiële controle, rapportering & budgettering Intern 0

Presentatievaardigheden Extern 14

Juridische vaardigheden, contractbeheer en verzekeringen Extern 16

Bekisting & Steigerwerk Intern 146

Planning & Productiviteit Intern 10

Betontechnologie & bewapening Intern 23

Grondmechanica Intern 14

HSE-sensibilisering Intern 11

Brandbestrijding Intern 38

Optuigen / hijsen / banksman Extern 55

EHBO Extern 10

Analyse van de arbeidsveiligheid, briefing vooraf Intern 36

Sixco trainingscentrum (opleidingen voor arbeiders)

Timmermannen Intern 407

Staalarbeiders Intern 207

Metselaars Intern 322

Loodgieters Intern 20

Hoogtewerkers Intern 97

Overzicht opleidingen voor 2011

vermeld in onderstaande tabel, zowel met eigen 
experts als met externe consultants en experts.
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Natuur
Milieuprestaties

CO2 en afval

Beschrijving Totaal Conversie

Afvalproductie

Afvalwater 98.339.235 IPG 447.050.162 liter

447.050 m3

Gevaarlijk 184 Ton 577 m3

Algemeen afval 131.067 Ton 409.584 m3

Verbruik van natuurlijke bronnen

Water 175.313.935 IPG 796.977.149 liter

Energie 13.498.579 Kwh

Diesel 5.041.675 IPG 22.919.455 liter

Benzine 367.403 IPG 1.670.214 liter

Totaal CO2-uitstoot

Energie 13.498.579 kwh 5.804 Ton CO2

Diesel 5.041.675 IPG 22.919.455 liter

61.424 Ton CO2

Benzine 367.403 IPG 1.670.214 liter

3.858 Ton CO2

In 2010 en 2011 volgde Six Construct zijn milieu-
impact van nabij op, zowel wat CO2-uitstoot als 
afvalbeheer betreft.

Milieu-impact 2010

Afvalmateriaal voor recycling

Beschrijving Totaal Eenheid

Schroot 4.536 Ton

Afvalolie 179.200 Liter

Papier 6 Ton

Totale  
CO2-uitstoot
71.087 ton
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Beschrijving Totaal Conversie

Afvalproductie

Afvalwater 93.812.068 IPG 426.469.661 Liter

426.470 m3

Gevaarlijk 242 Ton 756 m3

Algemeen afval 118.781 Ton 371.191 m3

Verbruik van natuurlijke bronnen

Water 117.361.653 IPG 533.526.075 Liter

Energie 9.971.518 kWh

Diesel 6.609.049 IPG 30.044.737 Liter

Benzine 250.541 IPG 1.138.959 Liter

CO2-uitstoot

Energie 9.971.518 kWh 4.288 Ton CO2

Diesel 6.609.049 IPG 30.044.737 Liter

80.520 Ton CO2

Benzine 250.541 IPG 1.138.959 Liter

2.631 Ton CO2

Belangrijke milieugevolgen 2011

Afvalmateriaal voor recycling

Beschrijving Totaal Eenheid

Schroot 692 Ton

Afvalolie 57.612 Liter

Papier 80 Ton

Totale 
CO2-uitstoot
87.439 ton

De resultaten zijn bemoedigend voor alle 
geselecteerde indicatoren, behalve voor het 
dieselverbruik dat toenam om aan de behoeften van 
de projecten te voldoen. Dit zorgde voor een hogere 
CO2-uitstoot in 2011 in vergelijking met 2010.

Afvalsortering

Six Construct laat minstens 12% van het afval 
recycleren dat wordt geproduceerd in het 
hoofdkantoor van Dubai.

Het bedrijf wil voor minstens 35% van zijn projecten 
een afvalbeheersysteem invoeren, inclusief sortering 
bij de bron en recycling achteraf. Dit is alleen mogelijk 
in landen waar recycling wordt opgelegd door de 
lokale autoriteiten. Minstens 35% van de projecten 
en afdelingen van Six Construct heeft plannen om 
een sorterings- en recyclingprogramma in te voeren 
en om een recyclingbedrijf in te schakelen dat het 
recycleerbaar afval ophaalt op hun terrein. 

Vermindering van het papierverbruik

Six Construct richtte in zijn hoofdkantoor in 
Dubai een recyclingcentrum in. 

De werknemers begonnen vanaf juli 2009 de 
afvalstromen te sorteren. Hierdoor konden ze in 
2009 al 5 ton papier recycleren. In 2010 konden 
ze 6 ton papier uit het afval recupereren en 
recycleren, en 9 ton in 2011. 

De doelstellingen zijn om het bewustzijn bij 
werknemers bij de bron te verhogen, om de 
onderhoudsploeg te leren afval te sorteren 
(en de gekleurde vuilniszakken te gebruiken) 
en om inspecteurs in te schakelen vlakbij 
het recyclingcentrum die de afvalsortering 
downstream in de keten houden.
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Excellentie in 
MVO op de 
werven 
In 2010 en 2011 ging Six Construct op de werven  
een aantal uitdagingen aan, voornamelijk  
in samenwerking met de bevoegde autoriteiten.
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Project: Al Gurm Resort 
2010
Abu Dhabi, VAE

De hoge eisen van het Environmental Agency  
of Abu Dhabi (EAD)

Six Construct voerde in opdracht van ALDAR 
Properties een contract uit voor 70 residentiële 
villa’s, infrastructuur, verhoogde wegen en bruggen 
in Al Gurm, vlakbij Abu Dhabi. Dit contract maakte 
deel uit van een project voor gemengd gebruik 
met deze villa’s en een vijfsterrenresort. De werken 
gingen van start in mei 2006 en werden begin 2010 
afgerond. Het project werd uitgevoerd in en rond 
een gevoelig ecosysteem; er werden elf kunstmatige 
offshore eilanden aangelegd langs de kustlijn die 
bedekt is met mangroves. 

Er werd met veel zorg en volgens de hoogste 
normen inzake ecologisch bouwen gewerkt om 
de succesvolle aanpak veilig te stellen die van bij 
het begin van de ontwikkeling werd aangewend. 
Dat alles gebeurde in nauwe samenwerking met 
het Environmental Agency of Abu Dhabi (EAD). 
Daarbij wordt strikt vastgehouden aan een 
‘natuur eerst’-beleid, waardoor er op het terrein 
van 1,8 miljoen m² alleen laagbouw komt om fauna 
en flora te beschermen. 

Het was belangrijk om nog voor de start van 
de bouwwerken al rekening te houden met 
de milieuaspecten. Om de mangroves op 
lange termijn te beschermen, waren specifieke 
werkomstandigheden en praktijken vereist.

De klant vroeg een milieueffectrapport aan voor 
het project en daarvoor moest een milieubeheerplan 
worden opgesteld. Six Construct werkte dit plan 
uit samen met het gespecialiseerd bedrijf M/s. 
Dome International en legde het ter goedkeuring 
voor aan het EAD.

Graafwerken en het gebruik van bepaalde uitrusting 
zou de watertoevoer naar de mangroves kunnen 
afsluiten. Er waren ook oplossingen nodig om 
eventuele lekkage van brandstof, olie of chemicaliën 
tegen te gaan. Omwille van de baggerwerken en de 
veranderende ecologische omstandigheden in de 
omringende kanalen, werden rond de bouwperimeter 
slibschermen en geotextielfilters geplaatst die alleen 
water doorlaten om te voorkomen dat er voorwerpen 
in de omringende kanalen zouden vallen. 

De werken werden afgerond tot grote voldoening 
van het EAD.
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Project: Cleveland-ziekenhuis
2010, Abu Dhabi, VAE
LEED Gold-certificatie 

Eerste groene ziekenhuis in het Midden-Oosten 

De joint venture Six Construct-Samsung bouwt 
in Abu Dhabi een ziekenhuis van wereldklasse, 
het Cleveland-ziekenhuis. Het Cleveland-ziekenhuis 
zal zijn patiënten een hoogstaande medische 
dienstverlening aanbieden in een omgeving die is 
uitgerust met de meest moderne voorzieningen. 

Dit project is een enorme uitdaging op logistiek en 
organisatorisch vlak met een volledige oplevering 
die gepland is voor mei 2013. 

Het Cleveland-ziekenhuis wil het eerste ziekenhuis 
in de GCC-regio zijn dat een LEED Gold-certificaat 
behaalt (Leadership in Energy and Environmental 
Design). Daarom stelde de joint venture een 
Sustainability Advisory Group samen met LEED-
projectmanagers die helpen om te voldoen aan 
de LEED-eisen voor het ziekenhuis. Het LEED-
projectteam bestaat uit LEED-experts en opgeleid 

werfpersoneel. Zij zijn verantwoordelijk voor het 
toepassen van de LEED-procedure op het project en 
voor het behalen van het LEED Gold-certificaat.

“Om zo’n LEED-project op te starten, moet je eerst 
en vooral hulp en begeleiding krijgen van ervaren 
experts die je op de juiste weg zetten en je uitleggen 
hoe je de procedures efficiënt uitvoert. Gezien de 
omvang van de werf moet je een manier vinden om 
alle partijen op alle niveaus te mobiliseren, inclusief 
de 100 onderaannemers (contractuele verplichting/
opleiding/motivatie). Het uitvoeren van basistaken 
op de werf met arbeiders die deze vereisten niet 
kennen (in tegenstelling tot ontwikkelde landen waar 
dat wel het geval is), is een uitdaging die voortdurend 
veel moeite en geduld vraagt. De steun van de 
bouwheer/projectmanager, die een Amerikaanse 
achtergrond heeft, was echter zeer waardevol”, 
zegt Didier Bosredon, Project Director bij BESIX.
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Energiebesparingen
Het ontwerp moest energiebesparende oplossingen 
voorzien en de gebruikte materialen moeten 
recycleerbaar zijn (hout uit gecontroleerde 
bronnen, minimum aan afval, enz.). In de praktijk 
worden er extra inspanningen geleverd bij de 
aankoop van het materiaal en de selectie van de 
onderaannemers, evenals bij het beheer van de 
werf (afvalsortering, betere hygiëne, beheersing 
van milieuvervuiling, afvalwaterzuivering ter plaatse, 
luchtkwaliteitscontrole in het gebouw, enz.).

LEED staat voor Leadership in Energy and 
Environmental Design en is een evaluatiesysteem 
voor groen bouwen dat werd ontwikkeld in 
Noord-Amerika. Om dit systeem toe te passen 
in het Midden-Oosten moet er rekening worden 
gehouden met de lokale klimaatomstandigheden 
en met de beperkte toegang tot duurzame 
bouwmaterialen (bv. toegang tot beton en staal 
die voldoende gerecycleerd materiaal bevatten en 
toegang tot duurzaam hout). 

Bij het ontwerpen, bouwen en onderhouden van een 
groen gebouw zoals het Cleveland-ziekenhuis zijn er 
twee belangrijke doelstellingen: 

 – Verminderde milieu-impact – zorgvuldige selectie 
van materialen, gerichte vermindering van water- 
en energieverbruik en doeltreffende systemen 
voor de bescherming van de omgeving tijdens 
het bouwen en onderhouden.

 – Gezondere omgeving voor de bewoners van het 
gebouw – meer thermisch comfort, natuurlijk 
licht en luchtkwaliteit voor de bewoners tijdens 
de bouw en exploitatie.

De ruimere voordelen van bouwen volgens 
de LEED-normen zijn onder meer: 

 – Duurzame praktijken binnen de bouwsector 
in de VAE bevorderen door samen te 
werken met leveranciers en 80 verschillende 
onderaannemers. Doel: gerecycleerde, 
regionaal beschikbare (binnen 800 km) 
en snel hernieuwbare (binnen 10 jaar) 
materialen aankopen.

 – De recuperatie van bouwafval in de VAE 
stimuleren met doelstellingen van meer dan 
75% recycling van bouwafval. 

 – Een betere omgeving creëren voor de 
11.900 arbeiders via betere omstandigheden op 
de werf (luchtkwaliteitscontrole in het gebouw).

 – Opleidingen organiseren voor de 
420 projectmedewerkers over de voordelen van 
groene bouwtechnieken. 

 – Gebouwen optrekken die aanzienlijk besparen 
op operationele kosten via een efficiënt gebruik 
van energie en water. 

 – De CO
2-uitstoot verminderen zowel tijdens 

het bouwen als tijdens het exploiteren.
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“ Voor dit project gelden de nieuwe 
milieunormen die onlangs in 
Abu Dhabi werden ingevoerd. 
Het moest de Amerikaanse 
LEED Gold-certificatie behalen, 
waarvoor 75% van het afval moet 
worden gerecycleerd. ”

Didier Bosredon,
Project Director, BESIX

Strenge criteria voor afvalbeheer
Voor het Cleveland-ziekenhuis werd de 
LEED New Construction Version 2.2 gebruikt. 

In mei 2010 werd 78,2% van het afval gerecycleerd, 
en in december 2011 was dat al 80,7%. 

Conform de vereisten voor LEED Gold wil het project 
75% van het bouwafval recupereren en recycleren. 
Om die doelstelling te realiseren zijn er strenge 
afvalsorteringsplannen en -richtlijnen opgesteld, 
en alle onderaannemers en projectmedewerkers 
moeten uitgebreide opleidingen volgen 
(gecombineerd aantal opgeleide personeelsleden 
op de werf: 11.900).

Het grootste deel van het gerecupereerde afval 
gaat terug naar verschillende productieprocessen 
in de VAE. Een deel van het bouwafval, zoals hout 
of gipsplaten, wordt rechtstreeks naar een lokale 
fabriek gebracht voor recycling. Al het gipsafval van 
het project wordt vervoerd naar een lokale fabriek 
en daar verwerkt tot gipsplaten die voor 5 tot 10% 
bestaan uit gerecycleerd materiaal. Voor zover 
bekend is dit project de eerste bouwwerf in de VAE 
die zijn gipsafval recycleert.

Vooral omdat de recyclingmarkt in de regio nog 
jong is, zorgde de recycling van het bouwafval 
voor bijkomende kosten. Passende processen 
hebben het afvalbeheer op de werf echter 
vereenvoudigd en hebben ervoor gezorgd dat de 
bereikte recyclingpercentages zeer hoog zijn voor 
de regio. De joint venture is ervan overtuigd dat zijn 
inspanningen al een positieve impact hadden op de 
verdere ontwikkeling van een degelijk afvalbeheer in 
de bouwsector voor deze regio. 
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MVO-kaderdoelstellingen  
van BESIX Group  

voor 2012-2013

GRI





MVO-kader-
doelstellingen  
van BESIX Group 
voor 2012-2013
Op basis van ISO 26000 en de GRI-richtlijnen 
in de bouwsector definieerde BESIX Group 
het kader, de indicatoren en de domeinen 
waarvoor elke entiteit van BESIX Group specifieke 
MVO-doelstellingen moet bepalen voor de 
periode 2012-2013.

| GRI | MVO-kaderdoelstellingen142 



SITUATIE 2011 DOELSTELLINGEN 
2012-2013

MILIEU

Ontwikkelen  
van geïntegreerde  
milieubeheersystemen

 – ISO 14001-certificaten voor 
de bedrijven van de Groep 
(of hercertificering)

 – Lid van de Green Board 
van VBA

 – Nieuwe ISO 14001-certificaten
 – Prestatie-indicatoren voor 
aantal uren opleiding over 
milieu per werknemer

 – Integreren van milieucriteria 
en milieuaudit van aankoop-/
aanbestedingsbeleid

Ontwikkelen van 
groene oplossingen

 – Toepassing van 
nieuwe ontwerpinnovaties

 – Ontwikkelen van BIM-
model voor duurzaamheid 
en opvolging

 – Onderzoek inzake beton
 – Gebruik van 
grondstoffen beperken

 – Recycling van 
uitgegraven of hergebruikt 
materiaal aanmoedigen

 –  Prestatie-indicatoren 
voor afvalbeheer

Ontwikkelen van 
duurzame bouwactiviteiten

 – Meer activiteiten in 
duurzaam bouwen

 – Partners (architecten, design 
consultants, enz.) betrekken 
bij MVO-engagement

 – Duurzame bouwoplossingen 
blijven voorstellen 
in aanbestedingsdossiers

 – Studenten blijven 
ondersteunen bij hun scriptie 
en onderzoek

 – Ontwikkelen van teams voor 
duurzaam bouwen

 – Meer gecertificeerde duurzame 
gebouwen bouwen

Energieverbruik  – Beperken van energieverbruik 
tijdens de bouw 
en na de voltooiing

 – Statistieken op de werven 
over energieverbruik in België, 
Nederland, Frankrijk en 
geleidelijk aan in andere landen 
voor CO

2-reductieprogramma 

Papier  – Verminderen 
van papierverbruik

 – Communiceren over hoe 
papierverbruik verminderen

 – Informatie verspreiden 
over gerecycleerd papier 
en ecoprinters

Transport  – Auto- & reisbeleid om 
brandstofverbruik en CO2-
voetafdruk te verminderen 

 – Statistieken van 2011 en 2012 
vergelijken voor reizen met 
auto en vliegtuig

Biodiversiteit  – Onze impact op de natuur 
beperken en de natuurlijke 
omgeving herstellen

 – Concrete voorbeelden op 
de werven

➔
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HUMAN RESOURCES

Carrièremanagement 
en verhoging van 
de inzetbaarheid

 – Planning van opleidingen
 – Competency Banding 
(functieclassificatiesysteem)

 – Aanwerving van 
nieuwe werknemers

 – Verhoging van  
werknemerstevredenheid

 – Aantal uren opleiding per 
jaar, per type opleiding 
en per functie voor 
voltijdse werknemers

 – Nieuwe werknemers 
aanwerven 

 – Statistieken van 
personeelsleden per diploma, 
type contract, aantal 
jaren dienst

 – Partnerships tussen de 
generaties stimuleren

 – Tevredenheidsenquête onder 
de werknemers

Gezondheid & veiligheid 
(welzijn op het werk)

 – H&S-campagne
 – Chairman’s HSE Awards
 – Lid van veiligheidswerkgroep 
van VBA

 – Absenteïsmecijfers
 – Chairman’s HSE Awards, 
dossiers voor 2de 
editie voorgelegd

 – Aantal uren opleiding per jaar
 – Opvolging en controle 
van prestaties 
van onderaannemers

 – QHSE-coördinatie tussen 
verschillende bedrijven

 – Deelname aan 
veiligheidsonderbrekingen 
verhogen 

 – Frequentie- en ernstgraad 
verbeteren volgens actieplan 
van bedrijven van de Groep

Non-discriminatie  – Diversiteitscharter in België  – Prestatie-indicatoren per 
geslacht, leeftijd, nationaliteit, 
junior-senior, regio, functie

 – Anonieme verwerking van cv’s
 – Integreren in aankoopbeleid

MENSENRECHTEN

Internationale mensenrechten 
steunen en respecteren
Erover waken niet 
medeplichtig te zijn aan 
misbruik van mensenrechten

 – Zelf- en ad-hocanalyse  – Integreren in doeltreffend 
aankoop- en partnerbeleid
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ZAKELIJKE PRAKTIJKEN

Integreren van milieufactoren  – Enterprise Resource 
Planning/ERP omvat sociale 
en milieuprestaties van 
belangrijkste leveranciers 
en onderaannemers

 – Partners betrokken bij 
de toeleveringsketen

 – Lid van inkooporganisaties 
in België

 – Vergelijken van de CO2-
voetafdruk van potentiële 
belangrijke leveranciers

 – Sociale en milieuprestaties 
van leveranciers en 
onderaannemers 
met betrekking tot 
MVO-doelstellingen

 – Sociale en milieubepalingen 
opnemen in contracten 
met leveranciers 
en onderaannemers

 – Een aankoopcharter volgens 
MVO-principes uitwerken

Kwaliteit 
van remuneratiebeleid

 – Loonbeleid gebaseerd 
op classificatiesysteem 
volgens competenties 
(Competency Banding)

 – Statistieken van interne 
promotie van personeelsleden 

 – Statistieken over het 
jaarlijkse evaluatiesysteem

CORPORATE GOVERNANCE

Gedragscode  – Beslissing om gedragscodes 
te formaliseren

 – Publicatie van gedragscode 
en van gedragscode inzake 
aankoop en onderaanneming

 – Evaluatie van personeelsleden
 – De gedragscode voor 
onderaannemers en 
leveranciers opnemen 
in voorselecties 
en aanbestedingen

 – Klanten, leveranciers en 
onderaannemers informeren

MVO integreren  – Bewustzijn dat er al MVO-
initiatieven worden genomen 
in de Groep

 – Consolidatie en evaluatie van 
lopende MVO-initiatieven

 – Een dynamiek invoeren van 
opvolging en bevordering 
van MVO

 – Rapporteringsvereisten 
van GRI bepalen

 – ISO 26000-evaluatie door 
externe partij

 – Ondersteuning voor de 
Groep organiseren

Raad en Comités  – Invoering van regels voor 
goed bestuur

 – Focus op risicobeheersing 
en interne controle

 – Opvolgen van groepsrichtlijnen

➔
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BETROKKENHEID BIJ DE GEMEENSCHAP

Sociale en economische 
ontwikkeling stimuleren

 – Meer aanwerving en opleiding 
van lokaal personeel

 – Voorkeur voor lokale 
werknemers en leveranciers

 – Meer aanwerving binnen 
kansarme bevolking 

 – Via onze activiteiten maar ook 
via de onderwijsprogramma’s 
van BESIX Foundation

 – Deze doelstellingen blijven 
verwezenlijken en statistieken 
van 2011 en 2012 vergelijken 

 – Lokale leveranciers en 
kansarme bevolking integreren 
in aankoopbeleid 

 – Onderwijsprogramma’s 
van BESIX Foundation

Bijdrage aan het 
algemeen belang

 – Ondersteuning van 
lokale sociale en 
economische ontwikkeling 
via BESIX Foundation 
(lokale goede doelen, 
betrokken personeelsleden)

 – Projecten die worden 
ondersteund door 
BESIX Foundation vergelijken 
(statistieken van 2011 en 
2012): aantal lokale goede 
doelen, aantal betrokken 
personeelsleden, projecten 
per regio en per pijler van 
de Stichting)

 – Onderwijsprojecten stimuleren
 – Internationale spreiding 
van de steun verhogen

 – Samenwerken met 
academische wereld 
voor bevordering van 
duurzaam bouwen

Impact op gemeenschap  – Grotere bewustmaking van 
de impact die bouwen heeft 
op de gemeenschap via 
de werkgroep Duurzaam 
Bouwen van de Groep, 
groene bouwoplossingen 
van het ontwerpteam, 
projecten ondersteund 
door BESIX Foundation, 
intern evenement met 
BESIX Foundation om 
personeelsleden te betrekken

 – Bewustzijn rond MVO 
bevorderen op de markten 
met incentives voor wie goed 
presteert inzake MVO

 – ISO 26000 als 
een certificeringsmethode

 – Prestatie-indicatoren voor de 
teams duurzaam bouwen van 
de Groep inzake afronding van 
aanbestedingen en projecten
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BIJLAGE: correspondentietabel GRI

Belangrijke contacten inzake MVO
Frédéric de Schrevel Secretary General 
 Voorzitter van BESIX Foundation

Muriel Sacré  Communication Officer, CSR Coordinator
Geoffroy Bekkers Sustainable Construction Competence Team (BESIX SA/NV)
Yoeri Schellens  VaDuTec Manager (Vanhout NV)
Olivier De Ridder HR Operational Project & Change Manager
Pascal Beeckmans Procurement Officer
Alexis Laroche Corporate QHSE Officer
Donatienne de Spirlet Executive Officer, BESIX Foundation
Bart Van Wieringen Environmental Manager
Patrice Thomas BPS Manager, Six Construct

BESIX Group, avenue des Communautés / Gemeenschappenlaan 100, B-1200 Brussel

csr@besix.com
www.besix.com
www.besixfoundation.com

Voor meer informatie, afspraken of inzage in de interne magazines die in dit rapport worden 
vermeld, gelieve contact op te nemen via csr@besix.com.
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