G4 Inhoudsopgave Duurzaamheidsverslag 2015
Strategie en analyse
Profiel

Beschrijving

Gerapporteerd

Pagina/vindplaats

G4-1

Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde
van de organisatie over de relevantie van duurzame
ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie.

Ja

3

G4-2

Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en
mogelijkheden.

Ja

9-12

Organisatieprofiel
G4-3

Naam van de organisatie.

Ja

71

G4-4

Voornaamste merken, producten en/of diensten.

Ja

9-12
Financieel jaarverslag

G4-5

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie.

Ja

71

G4-6

Het aantal landen waar de organisatie actief is en
namen van landen met ofwel grootschalige activiteiten,
ofwel met specifieke relevantie voor de
duurzaamheidskwesties die in het verslag aan de orde
komen.

Ja

9-12

G4-7

Eigendomsstructuur en de rechtsvorm.

Ja

61

G4-8

Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren die
worden bediend en soorten klanten/begunstigden).

Ja

9-12

G4-9

Omvang van de verslaggevende organisatie.

Ja

5-7

G4-10

Totale personeelsbestand naar type werk,
arbeidsovereenkomst, regio en geslacht.

Ja

5-7

G4-11

Percentage van het totale aantal werknemers dat
onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt.

G4-12

Beschrijving van de toeleveringsketen van de
organisatie.

Ja

9-12

G4-13

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode
wat betreft omvang, structuur, eigendom of
leveringsketen van de organisatie.

Ja

Geen significante
veranderingen

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe
door de verslaggevende organisatie.

Ja

G4-14

Financieel jaarverslag

Nee

58-60
9-16

G4-15

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde
en sociale handvesten, principes of andere initiatieven
die door de organisatie worden onderschreven.

Ja

16-20, 21-25, 26-30,
38-39, 40-42

G4-16

Lidmaatschappen van verenigingen (zoals
brancheverenigingen) en nationale en internationale
belangenorganisaties.

Ja

13-16, 17-20, 38-39,
43-46, 47-50

Overzicht van alle ondernemingen die in de
geconsolideerde jaarrekening of vergelijkbare stukken
zijn opgenomen, evenals welke niet onder dit verslag
vallen.

Ja

58-60

Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke
afbakening van het verslag en uitleg van de door de
organisatie gehanteerde uitgangspunten voor het
bepalen van de inhoud van het verslag.

Ja

G4-19

Overzicht van alle materiële onderwerpen die tijdens
het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag
zijn vastgesteld.

Ja

13-16

G4-20

Afbakening van de materiële onderwerpen binnen de
organisatie.

Ja

13-16, 58-60, 66-70

Afbakening van de materiële onderwerpen buiten de
organisatie.

Ja

G4-22

Gevolgen van een eventuele herformulering van
informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de
redenen voor deze herformulering.

Ja

5-7 (voetnoten), 17-50
(voetnoten), 58-60

G4-23

Significante veranderingen ten opzichte van vorige
verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte en
afbakening.

Ja

58-60

Vaststelling van materiele onderwerpen en afbakening
G4-17

G4-18

G4-21

Financieel verslag

13-16, 58-60
Bijlage materialiteit (via
website)

Bijlage materialiteit (via
website)
13-16, 58-60, 66-70
Bijlage materialiteit (via
website)

Overleg met belanghebbenden
G4-24

Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie
heeft betrokken.

Ja

13-16

G4-25

Basis voor inventarisatie en selectie van
belanghebbenden die moeten worden betrokken.

Ja

13-16

G4-26

Benadering voor het betrekken van belanghebbenden,
waaronder de frequentie van het overleg per type en
groep belanghebbenden en of zij specifiek zijn
betrokken in het kader van het verslaggevingsproces.

Ja

13-16

G4-27

De belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit
het overleg met belanghebbenden naar voren zijn
gekomen en hoe de organisatie hierop heeft
gereageerd, onder meer via haar verslaggeving.

Ja

13-16

Verslagprofiel
G4-28

Verslagperiode (bijvoorbeeld boekjaar of kalenderjaar)
waarop de verstrekte informatie betrekking heeft.

Ja

58-60

G4-29

Datum van het meest recente, vorige verslag.

Ja

71

G4-30

Verslaggevingscyclus

Ja

58-60

G4-31

Contactpersoon voor vragen over het verslag of de
inhoud daarvan.

Ja

58-60

G4-32

De gekozen 'in overeenstemming met'-optie. Tabel
waarin staat waar in het verslag de standaard
onderdelen van de informatievoorziening te vinden zijn.

Ja

58-60

Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het
betrekken van externe assurance van het verslag.

Ja

58-60

Ja

13-16

Ja

43-46

G4-33

GRI-tabel op website

Bestuursstructuur
G4-34

De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip
van commissies die onder het hoogste
bestuurslichaam vallen. Vermeld de commissies die
verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming over
economische, milieugerelateerde en maatschappelijke
onderwerpen.

Ethiek en integriteit
G4-56

Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde
waarden, principes, standaarden en gedragsnormen,
zoals een gedragscode.

Milieuprestatie-indicatoren
G4-EN1

Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar gewicht
of volume.

Nee

G4-EN2

Percentage van de gebruikte materialen dat bestaat

Nee

uit gerecyclede materialen.
G4-EN3

Energieverbruik binnen de organisatie.

Ja

31-36

G4-EN4

Energieverbruik buiten de organisatie.

Deels

31-36

G4-EN5

Energie-intensiteit per € omzet.

Nee

G4-EN6

Energie die bespaard is door besparingen en
efficiëntieverbeteringen.

Ja

31-36

G4-EN7

Initiatieven ten behoeve van energie-efficiënte of

Ja

31-36

op duurzame energie gebaseerde producten en
diensten, evenals verlagingen van de energie-eisen als
resultaat van deze initiatieven.
G4-EN8

Totale wateronttrekking per bron.

Nee

G4-EN9

Waterbronnen waarvoor wateronttrekking significante
gevolgen heeft.

Nee

G4EN10

Percentage en totaal volume van gerecycled en
hergebruikt water.

Nee

G4EN11

Locatie en oppervlakte van land dat eigendom is,
gehuurd wordt, beheerd wordt in of grenst aan
beschermde gebieden en gebieden met een hoge
biodiversiteitswaarde buiten beschermde gebieden.

Nee

G4EN12

Beschrijving van significante gevolgen van activiteiten,
producten en diensten op de biodiversiteit in
beschermde gebieden en gebieden met een hoge
Biodiversiteitswaarde buiten beschermde gebieden.

G4EN13

Beschermde of herstelde habitats.

G4EN14

Aantal op de rode lijst van de IUCN vermelde soorten
en soorten op nationale beschermingslijsten met
habitats in gebieden binnen de invloedssfeer van
bedrijfsactiviteiten, ingedeeld naar hoogte van het
risico van uitsterven.

Ja

40-42

G4EN15

Directe emissie van broeikasgassen naar gewicht
(scope 1)

Ja

31-36

G4EN16

Indirecte emissie van broeikasgassen door opwekking
van elektriciteit (scope 2)

Ja

31-36

G4EN17

Overige indirecte emissie van broeikasgassen (scope
3)

Ja

31-36

G4EN18

Emissie-intensiteit van broeikasgassen per
gerealiseerde € omzet

Ja

31-36

G4EN19

Initiatieven ter verlaging van de emissie van
broeikasgassen en gerealiseerde verlagingen.

Ja

31-36

G4EN20

Emissie van ozonafbrekende stoffen naar gewicht

Nee

G4-

NOx, SOx en andere significante luchtemissies naar

Nee

Ja

40-42

Nee

EN21

type en gewicht.

G4EN22

Totale waterafvoer naar kwaliteit en bestemming.

G4EN23

Totaalgewicht afval naar type en
verwijderingsmethode.

G4EN24

Totaal aantal en volume van significante lozingen

G4EN25

Gewicht van getransporteerd, geïmporteerd,
geëxporteerd of verwerkt afval dat als gevaarlijk geldt
op grond van bijlage I, II, III en VIII van de Conventie
van Bazel en het percentage afval dat internationaal is
getransporteerd.

Deels

G4EN26

Benaming, grootte, beschermingsstatus en
biodiversiteitswaarde van wateren en gerelateerde
habitats die significante gevolgen ondervinden van de
waterafvoer en -afvloeiing van de verslaggevende
organisatie.

Nee

G4EN27

Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van
producten en diensten en de omvang van deze
compensatie.

Ja

G4EN28

Percentage producten dat is verkocht en waarvan de
verpakking is ingezameld, naar categorie.

Nee

G4EN29

Monetaire waarde van significante boetes en totaal
aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven
van milieuwet- en - regelgeving.

Nee

G4EN30

Significante milieugevolgen van het transport van
producten en andere goederen en materialen die
worden gebruikt voor de activiteiten van de organisatie
en het vervoer van personeelsleden.

Ja

G4EN31

Totale uitgaven aan en investeringen in
milieubescherming naar type.

Nee

G4EN32

Percentage van nieuwe leveranciers dat is getoetst aan
de hand van criteria voor milieueffecten.

Nee

G4EN33

Huidige en potentiële significante, negatieve
milieueffecteneffecten in de toeleveringsketen en de
maatregelen die naar aanleiding daarvan zijn getroffen.

Nee

G4EN34

Aantal klachten met betrekking tot milieueffecten
gemeld, behandeld, en opgelost via officiële
klachtenregelingen.

Nee

Nee

Ja

21-25

Nee

62-65

31-38

31-38

Sociale prestatie-indicatoren: arbeidsomstandigheden
G4-LA1

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

G4-LA2

Uitkeringen aan voltijdmedewerkers die niet
beschikbaar zijn voor deeltijdmedewerkers, per
grootschalige activiteit.

G4-LA3

Afspraken en regelingen over hervatting van het werk
na ouderschapsverlof, naar geslacht.

G4-LA4

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

G4-LA5

Percentage van het totale personeelsbestand dat is
vertegenwoordigd in formele gezamenlijke arbocommissies van werkgevers en werk nemers die
bijdragen aan de controle op en advies over arboprogramma’s.

G4-LA6

Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers
en het aantal werk gerelateerde sterfgevallen per regio.

G4-LA7

Werknemers met hoge frequentie van of kans op
werkgerelateerde ziektes.

Nee

G4-LA8

Afspraken over arbo-onderwerpen vastgelegd in
formele overeenkomsten met vakbonden.

Ja

Vastgelegd in de
CAO's.

G4-LA9

Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar
besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar geslacht
en werknemerscategorie.

Ja

26-30

G4LA10

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

Ja

26-30

G4LA11

Percentage medewerkers dat regelmatig wordt
ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling,
onderverdeeld naar geslacht en werknemerscategorie.

Ja

61-64

G4LA12

Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling
van medewerkers per categorie, naar geslacht,
leeftijdsgroep, het behoren tot een bepaalde
maatschappelijke minderheid en andere indicatoren

Ja

5-7, 26-30, 62-65

Nee

Ja

VolkerWessels voorziet
in een gelijke
behandeling van
voltijd- en
deeltijdmedewerkers.

Nee

Ja

Een opzegtermijn van
1 maand is van
toepassing conform de
wettelijke eisen. In
bepaalde CAO's
kunnen aangepaste
opzegtermijnen van
toepassing zijn.

Nee

Ja

5-7, 17-20, 62-65

Financieel verslag

van diversiteit.
G4LA13

Verhouding van basissalaris en beloning van vrouwen
ten opzichte van mannen, onderverdeeld naar
werknemerscategorie, per regio.

Nee

G4LA14

Percentage van nieuwe leveranciers dat is
gecontroleerd aan de hand van criteria voor
arbeidsomstandigheden.

Nee

G4LA15

Huidige en potentiële significante, negatieve effecten
op arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen en
de maatregelen die naar aanleiding daarvan zijn
getroffen.

Nee

G4LA16

Aantal klachten met betrekking tot
arbeidsomstandigheden gemeld, behandeld, en
opgelost via officiële klachtenregelingen.

Ja

43-46, 62-65

Ja

26-30, 37-39

Sociale prestatie-indicatoren: maatschappij
G4-SO1

Percentage van de activiteiten met lokale
betrokkenheid, effectbeoordelingen en
ontwikkelingsprogramma’s.

G4-SO2

Activiteiten met een potentiële en/of daadwerkelijke
negatieve impact op lokale gemeenschappen.

Nee

G4-SO3

Percentage van en totaal aantal bedrijfseenheden
geanalyseerd op corruptie gerelateerde risico's.

Nee

G4-SO4

Percentage van het personeel dat training in
anticorruptie beleid en -procedures van de organisatie
heeft gevolgd.

Ja

43-46

G4-SO5

Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van
gevallen van corruptie.

Ja

43-46

G4-SO6

Totale waarde van financiële en in-natura-bijdragen
aan politieke partijen, politici en gerelateerde
instellingen per land.

Ja

Niet van toepassing.

G4-SO7

Totaal aantal rechtszaken vanwege
concurrentiebelemmerend gedrag, anti-kartel-, en
monopolistische praktijken, evenals de resultaten van
deze rechtszaken.

Nee

G4-SO8

Monetaire waarde van significante boetes en totaal
aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven
van wet- en -regelgeving.

Nee

G4-SO9

Percentage van nieuwe leveranciers dat is getoetst aan
de hand van criteria voor maatschappelijke effecten.

Nee

G4-

Huidige en potentiële significante, negatieve effecten

Nee

SO10

op de maatschappij in de toeleveringsketen en de
maatregelen die naar aanleiding daarvan zijn getroffen.

G4SO11

Aantal klachten met betrekking tot effecten op de
maatschappij gemeld, behandeld, en opgelost via
officiële klachtenregelingen.

Nee

Economische prestatie-indicatoren
G4-EC1

Directe economische waarden die zijn gegenereerd en
gedistribueerd, waaronder inkomsten, operationele
kosten, personeelsvergoedingen, donaties en overige
maatschappelijke investeringen, ingehouden winst en
betalingen aan kapitaalverstrekkers en overheden.

Ja

G4-EC2

Financiële implicaties en andere risico’s en
mogelijkheden voor de activiteiten van de organisatie
als gevolg van klimaatverandering.

Ja

G4-EC3

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

Nee

G4-EC4

Significante financiële steun van een overheid.

Nee

G4-EC5

Spreiding in de verhouding tussen het standaard
aanvangssalaris en het lokale minimumloon op
belangrijke bedrijfslocaties.

Nee

G4-EC6

Procedures voor lokale personeelswerving en aandeel
van het topkader dat afkomstig is uit de lokale
gemeenschap op belangrijke bedrijfslocaties.

Nee

G4-EC7

Ontwikkeling en gevolgen van investeringen in
infrastructuur en diensten die voornamelijk ten behoeve
van het algemeen nut worden geboden door middel
van verplichtingen van commerciële aard, dan wel in
natura of pro bono.

Nee

G4-EC8

Inzicht in en beschrijving van significante indirecte
economische gevolgen, waaronder de omvang ervan.

Nee

G4-EC9

Aandeel van uitgaven bij lokale leveranciers op
belangrijke bedrijfslocaties.

Nee

5-7
Financieel verslag

9-12, 31-36

