GRI Standards – Content Index
Het duurzaamheidsverslag van VolkerWessels is samengesteld op basis van het niveau ‘Core’ van de
GRI Standards.
GRI 102: General Disclosures
Profiel

Beschrijving

Gerapporteerd

Pagina/vindplaats

102-1

Naam van de organisatie.

Ja

96

102-2

Voornaamste merken, producten en/of
diensten.

Ja

4

102-3

Locatie van het hoofdkantoor van de
organisatie.

Ja

96

102-4

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

Ja

4, 10, 72 - 76

102-5

Eigendomsstructuur en de rechtsvorm.

Ja

96

102-6

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

Ja

Annual Report: 94 - 116

102-7

Omvang van de verslaggevende
organisatie.

Ja

10 - 15

102-8

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

Ja

10 - 15

102-9

Beschrijving van de toeleveringsketen van
de organisatie.

Ja

17 – 22

102-10

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

Ja

78 - 80

102-11

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

Ja

17 – 22

102-12

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

Ja

35-39, 41-47, 48-54, 55-57, 5963, 64-66, 67-70

Annual Report: pagina 3

102-13

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

Ja

23-32, 35-39, 64-66, 67-70

102-14

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

Ja

5, 6

102-15

Beschrijving van belangrijke gevolgen,
risico’s en mogelijkheden.

Ja

17 – 22

102-16

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

Ja

67 - 70

102-18

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.

Ja

23 – 32

102-40

Lijst van groepen belanghebbenden die de
organisatie heeft betrokken.

Ja

23 – 32

102-41

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

Ja

2019L 85,0%

Bijlagen Duurzaamheidsverslag.
VolkerWessels en de SDG’s en
UNGC Principles (via
https://www.volkerwessels.com/
nl/overons/duurzaamheid/duurzaamhei
dsverslag)

2018: 87,0%
2017: 88,3%

102-42

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

Ja

23 – 32

102-43

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

23 – 32

102-44

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

23 – 32

102-45

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

Ja

www.volkerwessels.com/nl/onde
rnemingen

102-46

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

23-25, 78 - 80

102-47

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

Ja

23-25, Bijlagen
Duurzaamheidsverslag:
materialiteitsanalyse (via
https://www.volkerwessels.com/
nl/overons/duurzaamheid/duurzaamhei
dsverslag)

102-48

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

Ja

34-76, 78 - 80

102-49

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

Ja

78 - 80

102-50

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

Ja

78 - 80

102-51

Datum van het meest recente, vorige
verslag.

Ja

96

102-52

Verslaggevingscyclus

Ja

78 - 80

102-53

Contactpersoon voor vragen over het
verslag of de inhoud daarvan.

Ja

78 - 80

102-54

Vermelding in de tekst dat er wordt
gerapporteerd volgens GRI richtlijnen
(Claims of reporting in accordance with the
GRI Standards)

Ja

78

102-55

GRI content index

Ja

-

102-56

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

Ja

81, 82

Bijlagen Duurzaamheidsverslag:
materialiteitsanalyse (via
https://www.volkerwessels.com/
nl/overons/duurzaamheid/duurzaamhei
dsverslag)

Materiële thema’s milieu
Grondstoffen
103-1

Afbakening van de materiële onderwerpen
buiten de organisatie.

Ja

40, 41-47, Bijlagen
Duurzaamheidsverslag:
materialiteitsanalyse (via
https://www.volkerwessels.com/
nl/overons/duurzaamheid/duurzaamhei
dsverslag)

103-2

Management approach: beleid en
doelstelling

Ja

41-47

103-3

Evaluatie op beleid en doelstelling

Ja

41-47

301-1

Totale hoeveelheid gebruikte materialen
naar gewicht of volume.

Nee

301-2

Percentage van de gebruikte materialen
dat bestaat uit gerecyclede materialen.

Deels

301-3

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

Nee

306-1

Totale waterafvoer naar kwaliteit en
bestemming.

Nee

306-2

Totaalgewicht afval naar type en
verwijderingsmethode.

306-3

Totaal aantal en volume van significante
lozingen

Nee

306-4

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

306-5

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

Ja

Nee

Recyclingpercentage afval KPI
p. 46

41-47

46

CO₂ en energie
103-1

Afbakening van de materiële
onderwerpen buiten de organisatie.

Ja

40, 48-54, Bijlagen
Duurzaamheidsverslag:
materialiteitsanalyse (via
https://www.volkerwessels.com/
nl/overons/duurzaamheid/duurzaamhei
dsverslag)

103-2

Management approach: beleid en
doelstelling

Ja

40, 48-54

103-3

Evaluatie op beleid en doelstelling

Ja

40, 48-54

302-1

Energieverbruik binnen de organisatie.

Ja

48-54

302-2

Energieverbruik buiten de organisatie.

Deels

48-54

302-3

Energie-intensiteit per € omzet.

302-4

Energie die bespaard is door besparingen
en efficiëntieverbeteringen.

Ja

48-54

302-5

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

Ja

48-54

305-1

Directe emissie van broeikasgassen naar
gewicht (scope 1)

Ja

48-54

305-2

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

Ja

48-54

305-3

Overige indirecte emissie van
broeikasgassen (scope 3)

Ja

48-54

305-4

Emissie-intensiteit van broeikasgassen per
gerealiseerde € omzet

Ja

48-54

305-5

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

Ja

48-54

305-6

Emissie van ozonafbrekende stoffen naar
gewicht

Nee

305-7

NOx, SOx en andere significante
luchtemissies naar type en gewicht.

Nee

Nee

Biodiversiteit
103-1

Afbakening van de materiële
onderwerpen buiten de organisatie.

Ja

40, 55-57, Bijlagen
Duurzaamheidsverslag:
materialiteitsanalyse (via
https://www.volkerwessels.com/
nl/overons/duurzaamheid/duurzaamhei
dsverslag)

103-2

Management approach: beleid en
doelstelling

Ja

40, 55-57

103-3

Evaluatie op beleid en doelstelling

Ja

40, 55-57

304-1

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.

304-2

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

304-3

Beschermde of herstelde habitats.

Nee

304-4

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.

Nee

Nee

Ja

55-57

Materiële thema’s sociaal
Werkgelegenheid
103-1

Afbakening van de materiële
onderwerpen buiten de organisatie.

Ja

58, 59-63, Bijlagen
Duurzaamheidsverslag:
materialiteitsanalyse (via
https://www.volkerwessels.com/
nl/overons/duurzaamheid/duurzaamhei
dsverslag)

103-2

Management approach: beleid en
doelstelling

Ja

58, 59-63

103-3

Evaluatie op beleid en doelstelling

Ja

58, 59-63

401-1

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

401-2

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

Ja

VolkerWessels voorziet in een
gelijke behandeling van voltijden deeltijdmedewerkers.

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

Ja

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

402-1

Nee

401-3

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

404-1

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

Ja

59-63

404-2

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

Ja

59-63

404-3

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

405-1

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

405-2

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

Nee

Nee

Ja

12, 13, 59-63, 85, 86, 88, 89
Annual Report: 11 – 12, 42 – 44,
79 – 80

Nee

Veiligheid
103-1

Afbakening van de materiële
onderwerpen buiten de organisatie.

Ja

34, 35 - 39, Bijlagen
Duurzaamheidsverslag:
materialiteitsanalyse (via
https://www.volkerwessels.com/
nl/overons/duurzaamheid/duurzaamhei
dsverslag)

103-2

Management approach: beleid en
doelstelling

Ja

35 - 39

103-3

Evaluatie op beleid en doelstelling

Ja

35 - 39

403-1

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

403-2

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

Ja

403-3

Werknemers met hoge frequentie van of
kans op werk gerelateerde ziektes.

Nee

403-4

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

Nee

12, 14, 35 - 39, 83, 87

Ja

Vastgelegd in de CAO's.

Omgevingsmanagement
103-1

Afbakening van de materiële
onderwerpen buiten de organisatie.

Ja

64-66

103-2

Management approach: beleid en
doelstelling

Ja

64-66

103-3

Evaluatie op beleid en doelstelling

Ja

64-66

413-1

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

Ja

64-66, 67-70

413-2

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

Nee

Integriteit
103-1

Afbakening van de materiële onderwerpen
buiten de organisatie.

Ja

67 - 70

103-2

Management approach: beleid en
doelstelling

Ja

67 - 70

103-3

Evaluatie op beleid en doelstelling

Ja

67 - 70

406-1

Juridische acties voor
concurrentiebeperkend gedrag, antitrust
en monopolistische praktijken

Nee

407-1

Activiteiten en leveranciers waarbij het
recht op vrijheid van vereniging en
collectieve onderhandelingen in gevaar
kunnen komen

Nee

408-1

Activiteiten en leveranciers waarbij risico
bestaat voor gevallen van kinderarbeid

Nee

409-1

Activiteiten en leveranciers waarbij risico
bestaat voor gevallen van dwangarbeid

Nee

410-1

Beveiligingspersoneel dat is opgeleid in
mensenrechtenbeleid of -procedures

Nee

411-1

Incidenten met schendingen van de
rechten van inheemse volken

Nee

412-1

Totaal aantal en percentage van acties die
zijn onderworpen aan
mensenrechtenbeoordelingen of
effectbeoordelingen, per land

Nee

412-2

Training van werknemers over
mensenrechtenbeleid of -procedures

205-1

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

205-2

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

205-3

206-1

Deels

67 - 70

Nee

Deels,
aantallen

67 - 70

Maatregelen die zijn getroffen naar
aanleiding van gevallen van corruptie.

Ja

67 - 70

Juridische acties voor
concurrentiebeperkend gedrag, antitrust
en monopolistische praktijken

Ja

Materiële thema’s economisch
Economische prestaties
103-1

Afbakening van de materiële onderwerpen
buiten de organisatie.

Ja

Annual Report

103-2

Management approach: beleid en
doelstelling

Ja

Annual Report

103-3

Evaluatie op beleid en doelstelling

Ja

Annual Report

201-1

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

Annual Report, Financial
statements: 118 - 189

201-2

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

Ja

17 - 22

201-3

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

Nee

201-4

Significante financiële steun van een
overheid.

Nee

