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“Geluk, groei, succes, vertrouwen en persoonlijke aandacht, in
balans met leefomgeving en economie:
Kernwaarden van Brunel Nederland B.V. in haar gecommitteerde
bijdrage aan de maatschappij.”
Maikel Pals, Directeur Brunel Nederland B.V.
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Voor Brunel materiële MVO-onderwerpen
Met Brunel wordt in dit verslag specifiek Brunel Nederland B.V. bedoeld.
In 2017 is uit dialoog met de belanghebbenden (stakeholders) van Brunel gebleken dat de onderstaande
onderwerpen relevant zijn voor onze bedrijfsvoering. Deze onderwerpen zijn volgens Brunel en haar stakeholders
op maatschappelijk gebied belangrijk en Brunel kan hier middels haar beleid invloed op uitoefenen. De onderwerpen
zijn weergegeven in bewoordingen gebaseerd op de ISO 26000 richtlijn.
In dit verslag laten wij onder andere zien welke voortgang wij op deze onderwerpen bereikt hebben.
“P”

Thema

Indicator

People

Arbeidsomstandigheden en
volwaardig werk

Persoonlijke ontwikkeling.
Verhouding tussen werkgever en werknemer.
Sociale voorzieningen en het vastleggen van rechten en
verplichtingen tussen werkgever en werknemer in arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden en functie- en/of
taakomschrijving.
Werkgelegenheid en het nakomen van de contractuele
verplichtingen ten aanzien van werknemers.
Veilige en gezonde werkomstandigheden.
Sociale dialoog / werknemersvertegenwoordiging.

Mensenrechten

Diversiteit, kansen en verbod op discriminatie. (In onze
matrix benoemd als stakeholder-focus, maar hier
benoemd vanwege maatschappelijke aandacht voor dit
onderwerp).

Eerlijk zaken doen

Anti-corruptie, integriteit en ethisch gedrag.

Consumenten aangelegenheden Privacy en data beveiliging.
Consumenten (door Brunel vertaald als “belanghebbenden”) tevredenheid over de dienstverlening.
Planet

Beperken milieubelasting

Beperken van CO2-uitstoot, voorkomen van vervuiling en
hergebruik van materialen. (In onze matrix benoemd
als business case, maar hier benoemd vanwege
maatschappelijke aandacht voor dit onderwerp).

Profit &
Prosperity
(Public)

Bijdrage aan de gemeenschap

Sociale investering – liefdadigheidswerk en
maatschappelijke bijdragen.

6 - MVO-verslag 2017 | Brunel Nederland B.V.

Certificaten, deelnamen en awards
Certificaten en deelnamen
ISO 9001:2015 - Brunel Nederland B.V.
Dit certificaat borgt ons streven naar continue verbetering van kwaliteit en
klanttevredenheid. De transitie audit van de 2008 naar de 2015
ISO 9001-versie is in oktober 2017 voltooid.
Hoofdcertificaatnummer 240451-2017-AQ-NLD-RvA.
Geldig tot 6 december 2020.
MVO Prestatieladder, niveau 3 - Brunel Nederland B.V.
Dit certificaat, geïnspireerd door de uitgangspunten van ISO 26000, toont aan dat
Brunel een maatschappelijk verantwoord beleid voert. Hoofdcertificaatnummer
240450-2017-OTH-NLD-DNV.
Geldig tot 6 december 2020.
VCU 2011/05 - Businessline Brunel Engineering van Brunel Nederland B.V.
Dit certificaat borgt aantoonbare bewaking van veiligheid en gezondheid
in de operationele uitvoering van detacheringen.
Certificaatnummer 249777-2017-ASCC-NLD-RvA.
Geldig tot 27 november 2020.
NEN 4400-1 - Brunel Nederland B.V. is geregistreerd bij de stichting
Normering Arbeid. Deze registratie garandeert onder andere dat de (personeels)
administratie op orde is, dat loonheffingen en omzetbelasting correct worden vastgesteld
en afgedragen en dat de medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten.
Inspecties worden halfjaarlijks uitgevoerd door VRO Certification.
Brunel Nederland B.V. is deelnemer aan het Fira internetplatform om haar
MVO-prestaties geverifieerd inzichtelijk te maken aan belanghebbenden.
Op het Fira internetplatform rapporteert Brunel op Extended niveau (voorheen Silver).
Geldig tot 12 maart 2019 en wordt, na inspectie, jaarlijks verlengd.

EcoVadis

Brunel Nederland B.V. is deelnemer aan het EcoVadis internetplatform om haar
MVO-prestaties geverifieerd inzichtelijk te maken aan belanghebbenden.
Geldig tot 23 september 2018 en wordt, na inspectie, jaarlijks verlengd.
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Awards en vermeldingen
Brunel Nederland B.V. is in november 2017 uitgeroepen tot ICT-detacheerder van het
jaar door Computable Awards 2017. Deze onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan
bedrijven, projecten en personen die zich volgens de jury en Computable-lezers in het
afgelopen jaar nadrukkelijk hebben onderscheiden op het gebied van ICT-detachering. De
jury prees de proactieve intelligentie en de data-gestuurde selectie in het wervingsproces
van Brunel.
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Resultaten People
Doel van het People-beleid overall: Een betrokken en stimulerende werkgever zijn.
Met directe medewerkers worden onze gedetacheerde collega’s in het veld bedoeld.
Met indirecte medewerkers worden onze collega’s op kantoor bedoeld.
People
Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk

2016

2017

Aantal directe medewerkers op 31 december*

2.197

2.411

9,7%

427

430

0,7%

2.178

2.220

1,9%

Gemiddeld aantal indirecte medewerkers*

395

435

10,1%

Verloop directe medewerkers

77%

56%

-21 ppt

Verloop indirecte medewerkers

31%

29%

-2 ppt

Verzuim directe medewerkers

3,0%

3,5%

0,5 ppt

Verzuim indirecte medewerkers

3,4%

4,0%

0,6 ppt

Ongevallen op het werk
Waarvan met verzuim

16
3

14
5

-12,5%
66,7%

Verkeersongevallen
Waarvan met verzuim

18
8

22
11

22,2%
37,5%

Bijna ongevallen

1

1

0%

33

36

9,1%

3

3

0%

Aantal indirecte medewerkers op 31 december*
Gemiddeld aantal directe medewerkers*

Δ

GRI

LA1

LA2
LA7

Veiligheid en gezondheid

Onveilige situaties
BHV meldingen

LA7

Werkgelegenheid en het nakomen van de contractuele verplichtingen ten aanzien van werknemers
Non-conformiteiten NEN 4400-1 inspecties

0

0

0%

-

0

-%

SO8

Mensenrechten en Eerlijk zaken doen
Meldingen en maatregelen SpeakUp line
(Klokkenluidersregeling) aangaande anti-corruptie, integriteit
en ethisch gedrag

SO4 / HR11

*Bron: Brunel International annual report 2017 – zie www.brunelinternational.net
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Toelichting cijfers
Aantal medewerkers
Het aantal directe medewerkers werd in 2016 sterk beïnvloed door de inwerkingtreding van de wet Deregulering
beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Vanaf juli 2016 nam het aantal directe medewerkers weer toe. Deze stijgende
lijn heeft zich in 2017 voortgezet, mede dankzij de investering in specifieke recruitmentteams en het Talent
Acquisition Center. Dit is een team van recruiters dat op innovatieve wijze de arbeidsmarkt benadert op zoek
naar talent.
Verloop
Talent aantrekken én behouden is cruciaal voor onze business, zeker gezien de toenemende krapte op de arbeids
markt. Brunel wenst een carrièrepartner te zijn voor haar medewerkers door onderscheidende ontwikkelings
mogelijkheden en arbeidsvoorwaarden te bieden en met elkaar om te gaan op basis van wederzijds vertrouwen
en persoonlijke aandacht. De verloopcijfers hebben zich ten opzichte van 2016 met een vooruitgang van 21 ppt
voor directe medewerkers en 2 ppt voor indirecte medewerkers, positief ontwikkeld.
Verzuim
Het verzuimpercentage is om verschillende redenen gestegen. Er zijn maatregelen getroffen om medewerkers
beter te informeren over verzuimsignalen en hoe hier adequaat mee om te gaan.
Ongevallen
In absolute getallen is de veiligheid en gezondheid situatie minimaal gewijzigd ten opzichte van 2016. Opvallend is
het aantal verkeersongevallen met auto, fiets of te voet. Uit analyse blijkt dat dit niet te wijten was aan roekeloos
gedrag of bellen in het verkeer. In ons Veiligheid & Gezondheid-plan 2018 wordt opgenomen hoe het aantal
verkeersongevallen verminderd kan worden.

People MVO-programma ontwikkelingen in 2017
Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk

1. Persoonlijke ontwikkeling
Loopbaan ontwikkeling
In 2017 hebben diverse indirecte medewerkers een promotie binnen de organisatie gemaakt. Twee prominente
voorbeelden hiervan zijn de benoeming van de Businessline Manager IT en de Businessline Manager Insurance &
Banking uit eigen gelederen.
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Opleiding directe medewerkers
IPMA D, Brunel Engineering
In februari 2017 is de businessline Brunel Engineering, vanuit een team ge
specialiseerd in olie, gas en offshore, gestart met de training Projectmanagement
IPMA D. Deze training is opgezet voor ambitieuze medewerkers die langere tijd
bij Brunel interessante opdrachten willen uitvoeren. Hiermee biedt Brunel haar
medewerkers een duurzame professionele ontwikkeling. Na het volgen van de
theorielessen wordt een officieel examen afgelegd. Bij het succesvol afronden
hiervan ontvangen medewerkers het internationaal gewaardeerde IPMA D diploma.
Het certificaat is complementair aan andere standaarden en methoden zoals
PRINCE 2, MSP of Scrum. Steeds vaker worden onze diensten gevraagd bij
ondersteuning van grote internationale projecten. Deze training ondersteunt onze
medewerkers hierbij.

Training Project
Management IPMA D
B

en jij momenteel project engineer of (junior) projectmanager en
op zoek naar duurzame, professionele groei? Dan is de IPMA–
certificering onmisbaar op jouw CV.

Elke keer weer een nieuwe uitdaging die
aansluit bij jouw persoonlijke ontwikkeling.
Dat vinden we binnen Brunel ontzettend
belangrijk.
Een
nieuwe
opdracht,
persoonlijke training of begeleiding onthe-job, wij investeren graag in jouw
ontwikkeling. In februari 2017 gaan we van
start met IPMA-D, waarvoor we jou van
harte willen uitnodigen.
De IPMA-D training is een uitdagend
leertraject
waarin
zowel
de
projectmanagementtheorie
als
ook
jouw persoonlijke rol binnen een project
worden bestudeerd. Bovendien neem
je uit de training diverse technieken en
vaardigheden mee die je direct in de
praktijk kunt brengen om je effectiviteit
te vergroten. Korte theorieblokken
worden afgewisseld met opdrachten,
de training wordt zeer gewaardeerd
vanwege de interactieve, praktische
manier van leren. IPMA-NL is het grootste
projectmanagementplatform
van
Nederland waar individuen en organisaties
werken aan duurzaam professionele groei.

De training bestaat uit:
■ Na het volgen van de theorielessen
bij Brunel ga je een officieel examen
afleggen. Bij het succesvol afronden
hiervan ontvang je het internationaal
gewaardeerde IPMA D diploma
■ Je krijgt training van een ervaren,
deskundige
en
praktijkgerichte
trainer als voorbereiding op het
praktijkexamen
■ Het certificaat is complementair aan
andere standaarden en methoden
zoals PRINCE2, MSP of Scrum
■ Onderwerpen zijn onder andere;
□ Het
stellen
van
heldere
projectdoelen
□ Tijdsplanning en capaciteitsplanning
□ Omgaan met conflicten en motiveren
van betrokkenen
□ Financiële beheersing
■ De duur betreft 8 avonden
■ De locatie betreft Brunel kantoor
Rotterdam

BIM-opleidingsprogramma, Brunel Engineering
In april 2017 is het eerste Building Integration Modeling (BIM) opleidingsprogramma succesvol afgerond. De BIMtrainees van Brunel Engineering hebben een intensief half jaar achter de rug met een unieke combinatie tussen Revitsoftskill trainingen en praktijkervaring. Op de afsluitende dag zijn nieuwe persoonlijke doelstellingen besproken om
het leertraject voort te zetten. Brunel is trots op deze medewerkers en hoopt samen met hen een mooi carrièrepad
uit te kunnen stippelen. In september 2017 is een nieuwe groep medewerkers met het BIM-programma gestart.
Talentprogramma, Brunel Engineering
Het recruitment center van de businessline Brunel Engineering is in juli 2017 gestart
met het bieden van een vliegende start aan technische talenten met een hbo- of
wo-opleiding in werktuigbouwkunde, elektrotechniek, technische bedrijfskunde,
Talentprogramma
bouwkunde of civiele techniek. Hierbij is veel aandacht voor persoonlijke
Brunel engineering
ontwikkeling en contact met collega’s. Het talentprogramma is opgesteld als
aanvulling op de werkervaring die opgedaan wordt bij opdrachtgever(s) en bestaat
uit een combinatie van inhoudelijke training, uitgebreide begeleiding en netwerken.
Young Financial Specialist Program (YSP), Brunel Insurance & Banking
In juli 2017 is de 250 e “Young Professional” gestart met haar loopbaan in de
financiële dienstverlening. Dit programma bestaat uit een bootcamp in Beekbergen
gevolgd door in-house trainingen op zowel inhoud als competenties. Dit mooie
resultaat is in grote mate te danken is aan de bemanning van Team YSP door de
jaren heen die worden ondersteund door de bevlogen collega’s van de afdelingen
Talent Acquisition Center, marketing, learning & development, consultancy &
training, officemanagement en HR.

Young Financial
Specialist
Program
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Vanaf augustus 2017 zijn iedere zes weken nieuwe YSP-groepen gestart. Om het opleidingsprogramma beter
onder de aandacht te brengen en om aan oriënterende kandidaten een laagdrempelige kennismaking te bieden,
werden informele kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd. Naast algemene informatie over Brunel en het
opleidingsprogramma, werden ervaringen gedeeld door oud-trainees en “speeddates” gehouden om uit te vinden
of het programma iets voor de kandidaten was.
Rail & Infra opleidingsprogramma, Brunel Engineering
In oktober 2017 heeft klas 3 van het Rail & Infra opleidingsprogramma de Benelux-tunnel bezocht. Werkplekbezoeken
maken onderdeel uit van het opleidingsprogramma.
Opleiding indirecte medewerkers
Het trainingsprogramma van Brunel wordt continue door de afdeling Learning &
Development technologisch en inhoudelijk verder ontwikkeld om zo aan te blijven
sluiten bij de veranderende markt en behoeften van medewerkers.
In januari 2017 is gestart met het Brunel Excellence programma 2017.
Het doel van dit programma is het binden, boeien en behouden van de high potentials binnen onze organisatie
door hen meer te betrekken bij de bedrijfsvoering. De geselecteerde deelnemers hebben elke twee maanden een
bijeenkomst met het managementteam van Brunel waar o.a. de (half)jaarcijfers besproken worden en eenmalig
een brainstormsessie met raad van bestuur van Brunel International N.V. Deelnemers krijgen de keuze uit coaching
sessies gedurende een half jaar, BOFIT-sessies of een cursus mindfulness.
In februari 2017 heeft een uitbreiding plaatsgevonden van het inwerkprogramma voor salesmedewerkers “Getting
Started” met de modules “Smart Sourcen” en “Social Recruiten”.
In februari 2017 is de e-learning module B-Educated geïntroduceerd. Via deze
nieuwe techniek ontvangen indirecte medewerkers instructie, onder andere over
het CRM-pakket van Brunel.
In augustus 2017 is gestart met een online trainingsprogramma dat tot doel heeft de Brunel recruiters tot de beste
recruiters van Nederland te maken. Brunel investeert hiermee bewust in de kwaliteit van het sourcingproces om
in de huidige kandidatenmarkt onverminderd aan de klantvraag te kunnen blijven voldoen.
In augustus 2017 is de training Socratische gesprekstechnieken geïntroduceerd; de boodschap achter de
boodschap.
In september 2017 zijn de trainingen Goed werkgeverschap en Coaching 1-op-1 vernieuwd. Deze trainingen maken
onderdeel uit van het Moving Forward programma. Dit is de naam van de vervolgopleiding voor ervaren indirecte
medewerkers. De trainingen worden door de eigen trainers van Brunel verzorgd. De thema’s “goed werkgeverschap”
en “coaching” raken de kern van Brunel.
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2. Sociale voorzieningen en het vastleggen van rechten en verplichtingen
tussen werknemer en werkgever
Samenvatting van de aanpassingen in onze arbeidsvoorwaarden en regelingen:
In juni 2017 heeft de ondernemingsraad samen met de directie, het voor leaserijders mogelijk gemaakt om een
internationale brandstofpas aan te vragen. Hierdoor heeft de medewerker fiscaal voordeel bij alle buitenlandse
tankbeurten met de leaseauto.
In oktober 2017 heeft de directie, na consultatie van de ondernemingsraad, het volgende besloten:
■■ Het lease surplus gaat van 50% naar 100%. De streefdatum waarop dit moet ingaan is 1 januari 2018.
■■ De beoordelingspercentages van vorig jaar worden gehandhaafd.
■■ Verhoging van de maximalisering van de reiskostenstaffel voor indirecte medewerkers waardoor deze regeling
meer in lijn komt met de regeling voor de directe medewerkers. De arbeidsvoorwaarden “Top Benefits” worden
hier per 1 januari 2018 op aangepast.

3. Werkgelegenheid en het nakomen van de contractuele verplichtingen ten aanzien van werknemers
Brunel streeft naar een correcte en juiste personeelsadministratie. De contracten met medewerkers en ingeleend
personeel dienen aantrekkelijk, helder en juridisch juist te zijn en voortdurend te voldoen aan de geldende wet- en
regelgeving. Brunel is gecertificeerd tegen het NEN 4400-1 certificaat en als zodanig geregistreerd bij de stichting
Normering Arbeid. Deze registratie garandeert onder andere dat de (personeels)administratie op orde is, dat
loonheffingen en omzetbelasting correct worden vastgesteld en afgedragen en dat de medewerkers gerechtigd zijn
om arbeid in Nederland te verrichten. Brunels concrete doelstelling ten aanzien van onze (personeels)administratie
is om geen non-conformiteiten tijdens NEN 4400-1 inspecties te hebben. De (personeels)administratie van Brunel
wordt eens per half jaar geïnspecteerd door VRO Certification. In 2017 zijn deze inspecties uitgevoerd in maart en
september. De doelstelling werd behaald; er zijn geen afwijkingen geconstateerd. De (personeels)administratie
van Brunel is op orde.
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coaching
doelgroep

De gezonde werkplek

sporten

Bedrijfsfruit

evenwicht

Sta in je kracht
gezond 020-3121515
griepprik

verzuimbegeleiding

vitaal

CZ balans

ontspanning

Bootcamp

4. Veiligheid, gezondheid en welzijn

Brunel arbo
lachen is gezond werken

fit

health

BHV
VCU

Bedrijfs Fitness Online
WIA hiaatverzekering
werkplekonderzoek
veiligheid
zorgverzekering
mindfullness
voeding
participatie
vitaliteit
plezier in je werk

Verzuimbegeleiding
Brunel is eigen risicodrager (ERD) voor de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).
Op 1 januari 2017 is de wet Verbetering hybride markt Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)
in werking getreden. Dit betekent dat het eigen risicodragerschap voor de WGA Vast (vervolguitkering vanuit
dienstverband) samengevoegd is met de WGA Flex (vervolguitkering na Ziektewet-ERD). Vanaf 1 januari 2010 is Brunel
Nederland B.V. eigen risicodrager voor de WGA Vast. Dit betekent dat alle medewerkers die na 1 januari 2017 ziek
worden en na 2 jaar ziekte een WGA-uitkering krijgen, onder de verantwoordelijkheid komen te vallen van Brunel
voor 10 jaar. Er is dan geen verschil meer in begeleiding tussen zieke medewerkers en zieke ex-medewerkers. Alleen
medewerkers die onder een vangnetregeling van het UWV vallen, stromen door naar begeleiding en uitkering via
UWV (bijv. zwangerschap, no-risk). In 2017 is de afdeling Health gestart met de inrichting van het proces om vanaf
1 januari 2019 alle nieuwe instroom in de WGA te kunnen uitvoeren.
Kantoor werkplekken
In juli 2017 heeft de afdeling Health op het kantoor in Utrecht een proefproject voor dynamisch werken uitgevoerd
waarbij diverse vormen van dynamisch werken werden aangeboden:
■■ Zit-sta bureau: hier kan men zowel zittend als staand aan werken;
■■ Een zit/sta hulp waarmee men aan het zit/sta bureau kan werken;
■■ Steppie: een balance board dat aan het zit-sta bureau wordt geplaatst;
■■ Zit-fit bal: een opblaasbare bal die de stoel vervangt;
■■ Swopper: een beweegbare kruk die de stoel vervangt;
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■■ InMotion: een soort fietsje dat onder het bureau wordt geplaatst dat vanuit een zittende positie op de stoel
wordt gebruikt;
■■ Dynamische vergaderruimte met zit/sta hulpen met een in hoogte verstelbare tafel.
■■ Te zijner tijd zullen de ervaringen en ideeën met betrekking tot dynamisch werken door middel van een enquête
worden verzameld.
Stimuleren sport
Sport draagt bij aan een goede balans tussen werk en privé.
De afdeling Health communiceert regelmatig over nieuwe acties die via het bedrijfsfitness-programma beschikbaar
zijn. Brunel biedt haar medewerkers via BedrijfsFitnessOnline kortingen op het abonnement van de lokale favoriete
sportschool. In maart 2017 zijn de inschrijfkosten voor de bedrijfsfitnessregeling verlaagd.
Door medewerkers zijn initiatieven gestart om samen met collega’s te gaan wielrennen. Vanuit de verschillende
locaties wordt in de zomermaanden na werktijd regelmatig getraind en aan toertochten meegedaan. Brunel
ondersteunt dit initiatief met beschikbaarstelling van wielerkleding tegen inkoopprijs.
In april 2017 heeft Brunel haar medewerkers uitgenodigd om via HumanCapitalCare (onze Arbodienst) deel te nemen
aan de 49e editie van de Enschede Marathon. Enschede Marathon ondersteunt de stichting Kans voor een Kind.
In oktober 2017 zijn de medewerkers tevens uitgenodigd om deel te nemen aan de 34 e editie van Marathon
Eindhoven.
In april 2017 kwamen Brunellers in actie tijdens de Gran Fondo Rosa, een fietstocht in Italiaanse sfeer.
In juli 2017 is het Brunel voetbalteam winnaar geworden van de Recreational League Zomercompetitie 2017. Met
een ruime zege in de finale, van maar liefst 4-1, mag Brunel zich voor dit jaar officieel Zomerkampioen noemen.
In oktober 2017 namen 40 Brunellers deel aan de 31e editie van het grootste hardloopevenement van het noorden,
de 4Mijl.
Stimuleren van balans in werk en privé
Resultaatgerichtheid en ondernemerschap zijn kernwaarden van Brunel. Doorslaan hierin kan echter leiden
tot burn-out of andere vormen van verzuim. Brunel wenst dit te voorkomen door een goede werk en privé balans
te stimuleren.
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In juli en november 2017 communiceerde de afdeling Health tips om werk los te laten tijde de vakantie, tips voor
minder stress, efficiënter werken en meer vrije tijd. Daarnaast communiceerde de afdeling Health ook tips over
stress herkennen bij collega’s en actie ondernemen.
In september 2017 bood Brunel de mogelijkheid om tijdens de lunchpauze in Amsterdam gratis deel te nemen
aan de stretch en meditatie van Mindfulbizz. Dit is een goede manier om te ontspannen tussen de bedrijven door
in een 30 minuten durende sessie.

In juli 2017 heeft Brunel in interne communicatie benadrukt dat, in overeenstemming met de regelingen voor
gegevensbescherming, Brunel de reden van ziekteverzuim niet registreert. Brunel maakt de medewerker erop attent
dat het niet verplicht is de reden van de afwezigheidsmelding te verstrekken. Ter ondersteuning van de naleving
hiervan is dit onderwerp door de HR-medewerkers in diverse overleggen aan de indirecte medewerkers toegelicht.
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5. Sociale dialoog
Brunel wenst een betrokken en stimulerende werkgever te zijn en vindt het belangrijk dat alle medewerkers zich
Bruneller voelen. Daarnaast wil Brunel een gesprekspartner zijn voor haar medewerkers, kennis delen en zorgen
dat medewerkers zich doorlopend ontwikkelen.
Dialoog met alle medewerkers
Communicatiemiddelen
Ter verbetering van communicatie en kennisdeling heeft Brunel in 2016 de B-app
geïntroduceerd. Dit is een mobiele applicatie voor mededelingen, nieuwsberichten
en kennisuitwisseling voor zowel directe- als indirecte medewerkers. Onder
indirecte medewerkers is dit communicatiemiddel goed ontvangen. Onder directe
medewerkers is het gebruik nog ter verbetering.
In februari 2017 is een enquête gehouden onder alle gebruikers van de B-app. De tevredenheid bleek nog niet op
het gewenste peil. Het resultaat van dit onderzoek wordt meegenomen in de overall verbetering van communicatie.

Ondernemingsraad
Brunel heeft een actieve ondernemingsraad die bestaat uit een vertegen
Ondernemingsraad
woordiging van directe- en indirecte medewerkers. De missie van de ondernemingsraad is om zowel op de korte als op de lange termijn de belangen van de medewerkers en de onderneming
te behartigen. Door de medezeggenschap proactief, initiërend, signalerend en toetsend vorm te geven, streeft de
ondernemingsraad naar een sociaal en evenwichtig Brunel. De ondernemingsraad brengt een jaarverslag uit dat
via het intranet met medewerkers gedeeld wordt. De overleggen tussen het managementteam en de ondernemingsraad van Brunel hebben een open sfeer.
De ondernemingsraad informeert de organisatie over haar activiteiten, advies- en instemmingsaanvragen via de B-app.
De behandelde advies- en instemmingsaanvragen in 2017 betroffen de verhuizing van de kantoren te Utrecht en Zwolle,
verhuizing van het Global Sourcing Center van Eindhoven naar Utrecht en het instellen van een klokkenluidersregeling.
Verder heeft de ondernemingsraad met de directie gesproken over sabbatical/tijdelijke loopbaanonderbreking. Een
voorstel wordt uitgewerkt. De ondernemingsraad was vertegenwoordigd op de 2017 Brunel zomerfeesten.
Enquête ten behoeve van input op specifiek beleid
In juli 2017 is een onderzoek uitgevoerd ter verbetering van de functionerings- en beoordelingsmethodiek van
directe- en indirecte medewerkers. Naast de verkregen input van medewerkers, is via deskresearch en persoonlijke
gesprekken gekeken en geluisterd naar voorbeelden van andere bedrijven. De verkregen input wordt meegenomen
in onze 2018 strategiepijler Carrièrepartner.
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Sociale bijeenkomsten
Brunel Zomerfeesten.
Om alle collega’s lokaal bij elkaar te brengen heeft het Brunel
Zomerfeest in mei en juni 2017 een 5-daagse tour door
Nederland gemaakt langs vijf Brunel locaties. Gezamenlijk
werd de zomer ingeluid.
Brunel Winterfeesten “Thuishaven”.
Per locatie werd in december 2017 een feest georganiseerd dat dit jaar in het teken van de Volvo Ocean Race stond.
Dialoog met directe medewerkers
Onderzoek
In januari 2017 zijn de resultaten gepresenteerd van een tussen oktober en december 2016 uitgevoerd onderzoek
“Directe medewerker Experience”. Dit onderzoek werd door een extern bureau uitgevoerd onder een panel van negen
directe medewerkers van diverse businesslines. Gebleken is dat directe medewerkers persoonlijke ontwikkeling,
contact met medewerkers binnen hetzelfde vakgebied en contact met de Brunel consultant belangrijk vinden.
Ervaring delen
Medewerkers vinden het belangrijk om met elkaar in contact te komen en samen kennis en ervaringen te delen
binnen en buiten hun eigen vakgebied. Via de B-app “Het verhaal van” deelde de businessline Brunel Marketing &
Communicatie in januari en september 2017 de verhalen van interim specialisten met de organisatie.
Interactives
Brunel heeft ook in 2017 diverse zogenaamde “interactives” georganiseerd. Dit zijn
kleine medewerkerbijeenkomsten met als doel het delen van kennis, het binden
van medewerkers en het creëren van meer betrokkenheid.
Interactive “Rapporteren zonder kieren en scheuren”
In februari 2017 organiseerde de businessline Brunel Engineering een bijeenkomst waarbij de aanwezigen werden
meegenomen in de complexiteit rondom het vraagstuk: Toekennen van aardbevingsschade.
Interactive “Visual storytelling”
In februari 2017 organiseerde de businessline Brunel Marketing & Communicatie een bijeenkomst om de aanwezigen
de beginselen van de techniek “visual storytelling” te leren. Voor deze bijeenkomst was het thema “de medewerker
van de toekomst” gekozen.
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Interacive “If you do understand apes”
In maart 2017 organiseerde de businessline Brunel Insurance & Banking een bijeenkomst waar een gedragsbioloog
een inspirerende interactive over leiderschap bij apen heeft gegeven.
Interactive “Angular”
In april 2017 organiseerde de businessline Brunel IT een bijeenkomst voor haar medewerkers. Op het gebied van
software development is het Angular 2.0 framework een relatief nieuw en veelbelovend begrip. Een senior Frontend developer vertelde hier meer over.
Interactives “Innovatief & Ondernemend in je werk” en “Hoe test je je idee op waarde?”
In mei 2017 organiseerde de businessline Brunel Insurance & Banking twee bijeenkomsten. Hierbij werden Finance
medewerkers meegenomen in de wereld van innovatie en ondernermerschap. Vanuit de principes van “lean startup”,
“design thinking” en “agile” werd aangetoond dat het mogelijk is om ondernemend te innoveren en tot verbluffende
resultaten te komen.
Interactive “Growth Challenge Brunel”
In september 2017 organiseerde de businessline Brunel Marketing & Communicatie een inspirerende interactive
voor 50 medewerkers en opdrachtgevers over Growth Hacking.
Interactive “De veiligheid in topsport en klimaatdiscussie”
In oktober 2017 organiseerden de businesslines Brunel Engineering en Brunel IT een bijeenkomst in Enschede.
In de opening benadrukte de Brunel managing consultant het belang van veiligheid en het toezien hierop tijdens
detachering. Een directe medewerker vertelde over zijn ervaringen als deelnemer aan de Olympische Spelen als
bobsleeër en ook hier het belang van veiligheid. Een andere directe medewerker heeft de aanwezigen meegenomen
in zijn denkwijze over klimaatverandering.
Interactive “Information security”
In oktober 2017 organiseerde de businessline Brunel IT in Enschede een bijeenkomst over informatiebeveiliging
waar deskundige sprekers vertelden over hun bevindingen bij de NSA.
Interactive “Scrum”
In november 2017 kwamen ruim 30 Brunellers naar de Rotterdamse vestiging voor een gezellige en leerzame
avond in het teken van Scrum en Agile. Voor de aanwezige collega’s en ZZP’ers was het een leuke, waardevolle
avond omdat zij op de werkvloer dagelijks te maken krijgen met Scrum en Agile in hun eigen team of daaromheen.

MVO-verslag 2017 | Brunel Nederland B.V.- 19

Dialoog met indirecte medewerkers
Jaarlijks vraagt Brunel op basis van anonimiteit via de Meyer Monitor om input op het gewenste en huidige niveau
op de onderwerpen kwaliteit van de organisatie, bedrijfscultuur, imago van de organisatie, direct leidinggevende,
persoonlijke kracht, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, persoonlijke ontwikkeling en personeelsregelingen
en beloning.
Evenals in 2016 blijkt dat de onderwerpen “transparante communicatie” (kwaliteit van de organisatie), “financieel
pakket” (personeelsregelingen en beloning) en “carrière eigendom” (persoonlijke ontwikkeling) – blijvende aandacht
behoeven. “Betrouwbaarheid” (direct leidinggevende), “vrijheid van handelen” (persoonlijke kracht) en “solide
reputatie” (imago van de organisatie) worden het hoogst gewaardeerd. Brunel betrekt de resultaten bij haar 2018
strategische pijler Carrièrepartner.

Mensenrechten
1. Diversiteit, kansen en verbod op discriminatie
Social Return on Investment (SROI)
Brunel is zich bewust van haar kwetsbaarheid op het onderwerp van arbeidsparticipatie van personen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor een detacheerder is dit onderwerp complex omdat de vraag van de
opdrachtgevers zich veelal richt op het leveren van direct inzetbare specialisten. Ten behoeve van verschillende
(overheids)opdrachten heeft Brunel contact met het UWV en wordt samengewerkt met bijvoorbeeld een bedrijf dat
is gespecialiseerd in IT-personeel met autisme. In 2017 is Brunel gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden
van het certificaat Prestatieladder sociaal ondernemen (PSO).
Diversiteit
Het bieden van gelijke kansen, elimineren van discriminatie en achterstelling van werknemers. Brunel is zich van
haar kwetsbaarheid op dit onderwerp bewust maar ziet geen toegevoegde waarde in het benoemen van quota.
Ongewenst gedrag, zoals discriminatie, intimidatie en misbruik van autoriteit, wordt niet getolereerd. Kandidaten
en sollicitanten worden geselecteerd op basis van opleiding, ervaring, functie- en budget gerelateerde criteria.
Brunel werkt niet mee aan verzoeken tot uitsluiten van personen op basis van discriminerende motieven. Het
management is nadrukkelijk beschikbaar voor ondersteuning van dit standpunt. Brunel heeft in 2017 geen meldingen
hieromtrent ontvangen via de hiertoe geïnstalleerde SpeakUp line.
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Eerlijk zaken doen
1. Anti-corruptie, integriteit en ethisch gedrag
Initiatief en borging van deze belangrijke onderwerpen worden gemanaged door de moedervennootschap Brunel
International N.V. Op de internetsite van Brunel International N.V. is de anti-corruption & bribery policy van Brunel
gepubliceerd. Een onlinetraining op deze onderwerpen maakt onderdeel uit van het inwerkprogramma van indirecte
medewerkers.
Wet Huis voor klokkenluiders
Integriteit raakt de kern van Brunel’s cultuur. Het is daarom belangrijk dat medewerkers hun stem laten horen.
Om open communicatie te stimuleren en faciliteren, heeft Brunel in juli 2017 de SpeakUp line gelanceerd. Een
nieuwe meldlijn voor misstanden die in 36 landen, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar is. Informatie
kan anoniem in negen verschillende talen worden gecommuniceerd. Brunel heeft in 2017 geen meldingen via de
SpeakUp line ontvangen.

Consumenten aangelegenheden
1. Privacy van klanten en data beveiliging
De data en systemen van Brunel zijn beveiligd. De systemen worden onderhouden en beheerd door de afdeling
Global IT vallend onder de moedervennootschap Brunel International N.V. Processen en protocollen worden
periodiek gecontroleerd door de externe accountant. Naast technische beveiliging is het juist omgaan met data
door medewerkers tijdens hun dagelijkse werk van groot belang.
In 2017 is een vervolg gegeven aan het Privacy Awareness Program. Alle indirecte medewerkers hebben
deelgenomen aan online-trainingen betreffende phishing en het herkennen van veiligheidsrisico’s. Het privacy
awareness program wordt vervolgd met de trainingen “privacy rechten en verantwoordelijkheden” en “de omgang
met data in de praktijk”.
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Verder heeft Brunel International N.V. twee gespecialiseerde projectmedewerkers voor gegevensbescherming
aangesteld die ook de organisatie en systemen van Brunel Nederland B.V. gereedmaken om te voldoen aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.
2. Consumenten (door Brunel vertaald als “opdrachtgevers”) tevredenheid over de dienstverlening.
De dialoog met onze opdrachtgevers en andere belanghebbenden is weergegeven in het hoofdstuk
Stakeholderdialoog.
Op individuele detacheringsopdrachten wordt eventuele bijsturing gecoördineerd door de toegewezen Brunel
consultant en diens management indien nodig. Dit is een continu proces. Overkoepelend wordt feedback van
opdrachtgevers besproken in de Brunel overlegstructuur en indien nodig wordt het beleid en de strategie
hierop aangepast.

22 - MVO-verslag 2017 | Brunel Nederland B.V.

Resultaten Planet
Doel van het Planet-beleid overall: Minimaliseren milieubelasting
Planet
Energie en emissies

2016

2017

Δ

GRI

Totale CO2 Footprint in tonnen

4.902

5.022

2,4 %

EN16

Aardgas in m3

76.148

67.198

- 11,8 %

EN3

Overige warmtelevering in GJ

1.166

1.104

-5,3%

EN3

Gemiddeld verbruik per lease auto in liters

2.038

1.924

-5,6%

EN3

Gemiddeld verbruik per huur auto in liters

1.982

1.991

0,5%

EN3

Totaal verbruik elektrische auto’s in KWh

4.031

11.284

179,9%

EN3

1.054.187

1.037.859

-1,5%

EN4

0

0

0%

EN4

1.572

1.351

-14,1%

EN1

98%

100%

2ppt

8%

36%

28ppt

Scope 1 Directe energie

Scope 2 Indirecte energie
Verbruik elektriciteit Groen in kWh
Verbruik elektriciteit Grijs in kWh
Grondstoffen
Verbruik papier in # vel per jaar per FTE
% Inkoop duurzame
kantoorartikelen

Papier
Kantoorartikelen

EN2

Toelichting cijfers
Energieverbruik
Het energieverbruik is gedaald ten opzichte van het verbruik in 2016. De reden voor deze daling is het wegvallen
van de vestiging in Deventer en een lager verbruik van de nieuwe vestiging in Utrecht. Deze vestiging is voorzien
van ledverlichting, daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie.
Wagenpark
Sinds 2015 neemt Brunel ook het elektraverbruik van de elektrische/hybride auto’s mee in het totaaloverzicht
van het energieverbruik. In 2016 reden er 3 elektrische/hybride auto’s, in 2017 is dit aantal gestegen naar 11.
Het totaal aantal auto’s in het wagenpark is toegenomen met 119 huurauto’s en 14 leaseauto’s ten opzichte
van 2016. Het totale brandstofverbruik is hierdoor toegenomen. Dit is tevens de reden dat de totale CO2 footprint
is gestegen met 2,4%.
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Papierverbruik
Evenals voorgaande jaren is het papierverbruik gedaald. 2017 laat een daling van 14,1% zien ten opzichte van 2016.
Een van de redenen hiervoor is de terbeschikkingstelling van laptops waardoor medewerkers minder documenten
hoeven af te drukken. Digitaal werken wordt op deze manier gestimuleerd. Daarnaast is gestart met het werken met
digitale ondertekening. Brunel verwerkt veel contracten met opdrachtgevers en medewerkers. Door gebruikmaking
van digitale ondertekening verloopt het proces van ondertekening efficiënter en wordt tevens papier bespaard.
Duurzaam inkopen
Ten opzichte van 2016 heeft Brunel een stap voorwaarts gemaakt in haar keuze voor de inkoop van duurzame
artikelen. De inkoop van duurzaam kopieerpapier is gestegen naar 100% en kantoorartikelen naar 36% ten opzichte
van 8% in 2016. Brunel blijft het assortiment, waar mogelijk, omzetten naar duurzame producten.

Planet MVO-programma ontwikkelingen in 2017
Energie en emissies
CO2-Footprint
Brunel heeft besloten af te zien van verificatie van de CO2-Footprint. De verificatie werd voorheen uitgevoerd op
verzoek van opdrachtgevers die gecertificeerd waren tegen de CO2-Prestatieladder. In de CO2-Prestatieladder is
de verificatie-eis voor leveranciers komen te vervallen. Brunel hanteert nog wel dezelfde berekenmethode.
EED
De Europese energie-efficiency richtlijn (EED) vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lager Europees
energieverbruik in 2020, en bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven. Brunel heeft in 2017 een plan
van aanpak volgens deze EED opgesteld en ingediend bij het bevoegd gezag van de betreffende gemeenten. Brunel
heeft een positieve terugkoppeling en goedkeuring ontvangen voor de vestigingen in Amsterdam, Eindhoven en
Rotterdam. Voor de overige multi-tenant vestigingen is de terugkoppeling nog niet ontvangen.
Vestigingen
Een nieuw energiecontract is afgesloten voor de vestiging in Amsterdam. Deze is volledig groen en opgewekt
door Nederlandse wind. Het nieuwe kantoor in Utrecht is voorzien van ledverlichting, aanwezigheidsdetectie en
daglichtregeling. Het nieuwe kantoor in Zwolle is voorzien van aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling.
Wagenpark
Brunel heeft in 2017 een onderzoek laten uitvoeren door de leasemaatschappij om de CO2-uitstoot per leasecategorie
te maximaliseren. Deze maximalisatie is per 1 januari 2018 aangepast in de leaseregeling.
Naar aanleiding van gesprekken tussen de directie, ondernemingsraad, de afdelingen HR en facility is besloten om
de merken van de te kiezen leaseauto’s aan te passen. Hierdoor is er meer keuze ontstaan voor leasegerechtigde
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medewerkers en is het vanaf 1 januari 2018 mogelijk om alle elektrische auto’s te kiezen.
De maximale CO2-uitstoot en het merkenbeleid zullen jaarlijks worden bekeken en indien nodig worden aangepast.
Mobiliteitsplan
Er heeft een pilot plaatsgevonden met deelfietsen vanuit de bedrijvenvereniging in Amsterdam. Vooralsnog is
gebleken dat er bij Brunel weinig animo is voor de deelfietsen. De afdelingen HR en facility werken aan een
mobiliteitsplan 2020. Dit onderwerp zal hierin worden meegenomen.
Transport en duurzaam inkopen
Hergebruik
De inzameling van cartridges loopt sinds medio 2017 via Eeko. Dit bedrijft recyclet cartridges en aan het inzamelen
zit een vergoeding verbonden die Brunel doneert aan Cliniclowns. Het oude meubilair van de vestigingen in Utrecht
en Zwolle is door een opkoper opgekocht voor hergebruik.
Schoonmaak
Brunel heeft in 2017 een tender uitgeschreven voor de selectie van een nieuw schoonmaakbedrijf. Het nieuwe
schoonmaakbedrijf beschikt onder andere over ISO 14001, CO2-Prestatieladder niveau 3 en werkt conform de
ISO 26000 richtlijnen.
Op de vestiging in Amsterdam is een proef gestart om te ervaren of “dag-schoonmaak” bij Brunel past. Met de dagschoonmaak krijgt de schoonmaker een gezicht. Het draagt bij aan een positieve beleving en wordt gestreefd naar
betere waardering van de schoonmaker en zijn/haar werk. Als de pilot slaagt, wordt dit concept verder uitgerold
naar de andere vestigingen.
Daarnaast is overgegaan naar resultaatgericht schoonmaken. De schoonmaakmedewerkers hebben een training
gekregen in deze nieuwe schoonmaaktechniek en leren “kijkend schoonmaken”. Zij hebben hierbij een signaalfunctie
door als het ware door de ogen van medewerkers van Brunel op de locatie rond te kijken. Zo nodig spreken zij
medewerkers aan op gedrag dat invloed heeft op de kwaliteit van de schoonmaak. Het “clean-desk”-principe is
hiervan een goed voorbeeld. Door Brunel hierop te attenderen, wordt de kwaliteit van de dienstverlening beter.
Bewustwording door communicatie
Op de B-app zijn berichten geplaatst over de volgende onderwerpen:
■■ De Facility Challenge. Dit is een prijsvraag waarbij de facilitaire producten en diensten onder de aandacht van
de medewerkers werden gebracht om de bekendheid hiervan te vergroten. De uitdagingen in 2016 gingen over
leaseauto’s, werkplekken en catering. In 2017 was het onderwerp “papierafval en recycling”.
■■ Initiatieven Rieker Business Park: deelfietsen, elektrische fietsen, autodelen, auto op afroep en bootcamp.
■■ Recept van de maand; elke maand publicatie van een gezond recept om thuis te maken.
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Resultaten Profit
Doel van ons Profit-beleid overall: Betrouwbare financiële rapportages, transparantie en werkgelegenheid.
Profit
Financiële resultaten*

2016

2017

Δ

Revenue

191.373

195.259

2,0%

Gross profit

54.495

57.265

5,1%

Gross margin

28,5%

29,3%

0,8 ppt

Operating profit (EBIT)

12.943

11.343

-12,4%

6,8%

5,8%

-1 ppt

EBIT percentage

GRI

EC1

Bijdrage lokale economie / werkgelegenheid gemeten in toename aantal medewerkers per vestiging
Amsterdam

-20%

-4%

-

EC7

Rotterdam

9%

6%

-

EC7

Eindhoven

20%

-14%

-

EC7

Enschede

3%

14%

-

EC7

Groningen

6%

4%

-

EC7

Utrecht

-8%

33%

-

EC7

Zwolle

8%

-17%

-

EC7

Brunel Nederland B.V. totaal

-3%

1%

-

EC7

*Bron: Brunel International annual report 2017 – zie www.brunelinternational.net.
Bedragen in Euro x 1.000
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Toelichting cijfers
EBIT Netherlands (xEUR 1,000)
18,000
16,000
14,000

1,630
1,140
12,943

12,000

11,343
-4,370

10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

EBIT 2016

Volume
impact

Gross margin
impact

OPEX

EBIT 2017

Financiële resultaten
Brunel Nederland B.V. verbeterde haar financiële resultaten in 2017 en is daarmee hersteld van de impact die
de wet DBA in 2016 had. Het aantal medewerkers liet gedurende het jaar een consistente sterke groei zien. Het
huidig economische klimaat creëert een schaarste van specialisten in de markt. Met name de businesslines Brunel
Engineering en Brunel IT hebben hiervan geprofiteerd. Brunel Engineering liet een groei in omzet zien van 11%,
Brunel IT van 5% en ook de businessline Brunel Legal liet groei zien. De businessline Brunel Insurance & Banking
stond onder druk van de voortdurende reorganisaties bij haar opdrachtgevers.
De brutowinstmarge verbeterde als gevolg van de afname van freelancers. De bedrijfskosten zijn toegenomen
als gevolg van investeringen in de salesorganisatie die al in 2016 geïnitieerd waren. De toename van het aantal
stafmedewerkers in 2017 is het gevolg van deze investering. Brunel blijft investeren in nieuwe technologieën om
de operationele efficiency te verbeteren.
Tevens verwacht Brunel dat de verbetering van de operationele efficiency van onze salesorganisatie zal resulteren
in een verbeterde winstgevendheid in 2018. Brunel verwacht dat het aantal medewerkers ook in 2018 zal toenemen.
Bijdrage aan de lokale economie en werkgelegenheid
In totaal is het aantal arbeidsplaatsen toegenomen met 1%. De lokale wijzigingen komen mede doordat afdelingen
verhuisd zijn, bijvoorbeeld het Global Sourcing Center van onze vestiging in Eindhoven naar de vestiging in Utrecht.
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Profit MVO-programma ontwikkelingen in 2017
Brunel ambieert haar profit-prestaties te verhogen door in te spelen op de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt
van specialisten, door een onderscheidende kennispartner op het gebied van de flexibele arbeidsmarkt te zijn
voor haar opdrachtgevers en een betrokken en stimulerende werkgever te zijn voor haar medewerkers. Deze
strategische pijlers zijn intern samengevat in ons beleid en uitgewerkt in de MT-Projectenkalender die jaarlijks met
de interne organisatie gedeeld wordt via het intranet. Omdat MVO integraal onderdeel is van onze bedrijfsvoering
zijn de resultaten van de projecten in deze kalender reeds verwerkt in de verschillende hoofdstukken in dit verslag.
Noemenswaardig in dit kader zijn:
Uitbreiding gespecialiseerde dienstverlening: Agile
In de afgelopen jaren ziet Brunel dat steeds meer bedrijven de transitie maken naar een wendbare en flexibele
organisatie. In juni 2017 heeft de businessline Brunel Marketing & Communicatie een multidisciplinair team opgericht
dat zich richt op de ondersteuning van opdrachtgevers en specialisten in de profielen van de Agile-methodiek
(scrum master, product owner en agile coach). Voor meer informatie zie: https://www.brunel.nl/nl-nl/carriere/agile.
Uitbreiding gespecialiseerde dienstverlening: Programma MKB-groeiondernemingen
Brunel is officieel partner van het “Klein helpt groot-programma”, een initiatief van Port4Growth en MKB Nederland
dat als doel heeft om MKB-groeiondernemingen en grote ondernemingen bij elkaar te brengen om kennis en
ervaring uit te wisselen. In de eerste helft van 2017 heeft Brunel Resourcing Solutions, samen met de partners MKB
Nederland, Port4Growth en Pink Elephant en zeven MKB-groeiondernemingen, gewerkt aan dit nieuwe concept voor
personeelsmobiliteit. Eind 2017 is in de regio Brabant een pilot gestart voor de eerste 20 MKB-groeiondernemers.
Via een platform kan onderling personeel van en aan elkaar worden in- en uitgeleend. Indien de vraag onderling niet
ingevuld worden, dan zorgt Brunel voor het aanbieden van een passende kandidaat.
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Resultaten Public (Prosperity)
Doel van het Public-beleid overall: Bijdragen aan de maatschappij en stakeholders betrekken bij het (MVO) beleid
van Brunel
Public
Sponsoring uitgaven

2016

2017

Δ

Sponsoring uitgaven

17

13

-24%

Uitgaven Brunel Foundation

19

27

42%

Inkomsten (donaties) Brunel Foundation

32

28

-13%

GRI
EC8

Bedragen in Euro x 1.000

Toelichting cijfers
De uitgaven voor sponsoring zijn lager dan in 2016 omdat Brunel de keuze voor investering in de Volvo Ocean Race
maakt. De inkomsten van de Brunel Foundation kunnen fluctueren omdat deze volledig afhankelijk zijn van donaties.
De uitgaven van de Brunel Foundation zijn gestegen door de vele activiteiten die ontplooid werden, toegelicht in
de onderstaande paragraaf Sociale investering – liefdadigheidswerk en maatschappelijke bijdragen.
Public MVO-programma ontwikkelingen in 2017
Sponsoring
Team Brunel is terug in de Volvo Ocean Race, een van de meest uitdagende zeilwedstrijden rond de wereld. Het
gaat om de zoektocht naar het perfecte evenwicht tussen individueel talent en team synergie.
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Sociale investering – liefdadigheidswerk en maatschappelijke bijdragen
De stichting Brunel Foundation heeft als doel het ondersteunen en faciliteren van initiatieven die aansluiten bij
de strategie van Brunel Nederland en richt zich hierbij op drie thema’s: Educatie, innovatie en maatschappelijk
bewustzijn. De Brunel Foundation streeft ernaar om hierbij zoveel mogelijk kennis, expertise en capaciteit van
Brunellers in te zetten.

Onderstaand een impressie aan van de activiteiten van de Brunel Foundation in 2017.

Designed by Freepik
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Programmeerworkshop Min(d)craft
In februari 2017 organiseerde de Brunel Foundation een uitdagende programmeerworkshop voor kinderen op ons Brunel Kantoor in Eindhoven.

Workshop

Co-creatie van GGzE - eLab en Brunel foundation

Donatie aan de IMC Weekendschool Amsterdam West
In maart 2017 heeft Brunel een cheque ter waarde van €11.01,- overhandigd aan IMC Weekendschool Amsterdam
West.
Deze donatie vond plaats naar aanleiding van de eindejaar donaties door medewerkers en klanten van Brunel. Met
deze financiële ondersteuning kan de vestiging van IMC Weekendschool in Amsterdam West iedere zondag meer
dan 110 nieuwsgierige leerlingen uit Amsterdam West en Nieuw West blijven inspireren en enthousiasmeren om
interesses, talenten en toekomstdromen te volgen. De leerlingen maken kennis met voor hen vaak onbekende
vakgebieden uit de wereld van cultuur, wetenschap en maatschappij. Het door medewerkers en klanten van Brunel
gedoneerd bedrag zal specifiek ten goede komen aan het versterken van de vakgebieden architectuur en theater.
Brunel Foundation High Tech Experience
Tijdens de Dutch Technology Week (15 t/m 20 mei 2017) werd ervaren dat technologie alles om ons heen met
elkaar verbindt. Technologie is fun, uitdagend en inspirerend. Om dat te laten zien openden diverse bedrijven op
de High Tech Campus in Eindhoven hun deuren tijdens de High Tech Ontdekkingsroute. In samenwerking met GGzE
elab en De Ontdekfabriek organiseerde de Brunel Foundation gratis workshops voor kinderen en inspirerende
lezingen met als thema Technology SAVELY Connects.
Donatie € 12.640,- aan Make-A-Wish Business Challenge #2
In juni 2017 gingen twee teams onder leiding van een teamcaptain van Brunel
en een wensvervuller van Make-A-Wish aan de slag met het organiseren van de
wensvervulling voor “hun” kind. De fantasie van het kind bepaalde de inhoud van
de wens, de uitvoering werd door het team bepaald. Naast het vervullen van de
wens ging het team tegelijkertijd aan de slag om zoveel mogelijk geld in te zamelen
vanuit het eigen sociale (privé)netwerk voor de wensvervulling. Beide teams gingen natuurlijk voor de perfecte
wensvervulling en zorgden dat de twee kinderen een onvergetelijke dag beleefden.
Bijdragen aan werkgelegenheid, vaardigheden en educatie
Het Brunel campus team helpt studenten met de voorbereiding op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt voornamelijk op
het gebied van persoonlijke, sociale en emotionele vaardigheden. De medewerkers van Brunel voeren dagelijks
gesprekken met kandidaten en opdrachtgevers en gebruiken deze ervaring bij de op maat gemaakte trainingen aan
MBO tot WO opleidingen. Daarmee krijgen studenten vroegtijdig inzicht in zichzelf, de arbeidsmarkt en bedrijven
in diverse branches.
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In juli 2017 is Brunel aanwezig geweest op het Formula Student Netherlands-event op de TT in Assen. 37
studententeams uit 17 landen deden mee aan ‘s werelds grootste designcompetitie. De eerste twee dagen stonden
in het teken van de presenaties aan de jury. In de jury zaten twee Brunellers. Met hun kennis en expertise konden
zij de ontwerpen goed beoordelen. De goedgekeurde auto’s reden mee op het circuit.
In november 2017 heeft Brunel zich gepresenteerd tijdens de Tilburg Career days @ Tilburg University.
In dezelfde maand organiseerde het Brunel Campus team op vijf kantoren de Brunel Trainee Experience. Young
Professionals en studenten konden op deze avonden kennis maken met Brunel, onze startersfuncties, traineeships
en nog veel meer.
Een van onze directe medewerkers is projectleider op het nieuwbouwproject van Waterbedrijf Groningen in
Hoogezand. Tijdens een bijeenkomst in november 2017 heeft hij aan 15 HBO Bouwkunde studenten laten zien
hoe je een utiliteitsproject als deze leidt en begeleidt. Een mooie samenwerking tussen Waterbedrijf Groningen,
Studievereniging Hestia en Brunel.
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Stakeholderdialoog
Resultaten van de stakeholderdialoog
De resultaten van de stakeholderdialoog zijn verwerkt in de tabel op pagina 3 van dit document: “Voor Brunel
materiële MVO-onderwerpen”.
Dialoog met kandidaten
De mening van kandidaten over Brunel, doorlopend gevraagd per sms net nadat zij een eerste kennismaking op een
van de Brunel kantoren hebben gehad, blijft onverminderd positief met een gemiddeld rapportcijfer van 8,1 over
2017. Kandidaten zijn in principe niet inhoudelijk bekend met ons MVO-beleid. Zij hebben hier ook geen inhoudelijke
mening over. Wel wordt positief beoordeeld dat wij een actief MVO-beleid hebben. Met name de People elementen
worden belangrijk gevonden (persoonlijke ontwikkeling) en vraag om het creëren van werkgelegenheid.
Dialoog met medewerkers
Deze is beschreven in het hoofdstuk People - Sociale dialoog.
Dialoog met opdrachtgevers
Input van opdrachtgevers voor het (MVO)beleid van Brunel is verkregen uit persoonlijk contact, dialoog tijdens de
Meet & Inspire meetings, klanttevredenheidsonderzoeken en analyse van vragen die gesteld worden over MVO in
tenders en aanbestedingen.
Tussen oktober en december 2016 is door een extern bureau onderzoek gedaan naar de customer experience. Het
panel bestond uit 8 contactpersonen, werkzaam bij opdrachtgevers van verschillende businesslines. De resultaten
zijn in januari 2017 gepresenteerd. Naast de leveringszekerheid van bekwame specialisten en goed contact met
de Brunel consultants, vinden opdrachtgevers het MVO-thema persoonlijke ontwikkeling belangrijk; aandacht en
ontwikkeling voor de ingezette directe medewerkers.
Klanttevredenheidsonderzoeken 2017
Na afloop en tijdens de looptijd van een detachering worden klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd door
een centrale afdeling, los van het reguliere contact met de Brunel consultants. Ook hieruit blijkt het belang van
medewerkersbegeleiding.
Soort onderzoek

2016

2017

Δ

Gemiddeld rapportcijfer na afloop van een detachering

7,6

7,6

0%

Gemiddeld rapprotcijfer tijdens de looptijd van een detachering

7,8

7,8

0%
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Tender analyse 2017
In 67% van de aanbestedingen/tenders werd door de opdrachtgever een vraag gesteld over MVO.
33% van deze vragen betroffen ethisch gedrag.
23% van deze vragen betroffen arbeidsomstandigheden en volwaardig werk gerelateerde zaken.
7% van deze vragen betroffen social return on investment, allen gesteld door overheidsinstanties.
43% van de overheidsaanbestedingen bevatte een vraag over social return on investment.
Samenvatting opdrachtgever-meetings die in 2017 plaats hebben gevonden:
In februari 2017 heeft de businessline Brunel Insurance & Banking een Meet & Inspire bijeenkomst georganiseerd
over de veranderende rol van de productmanager binnen de financiële dienstverlening. Hieraan namen 15 opdracht
gevers uit de banken- en verzekeringsbranche deel.
In juni 2017 heeft de businessline Brunel Engineering een Meet & Inspire bijeenkomst georganiseerd over de
maintenance sector. Zowel opdrachtgevers als bij deze opdrachtgevers gedetacheerde medewerkers van Brunel
waren aanwezig. Een maintenancemanager van 22 fabrieken wereldwijd, nam de aanwezigen mee in zijn visie over
maintenance, reliability engineering en de samenwerking met Brunel door middel van het Maintenance Traineeship.
Een medewerker van een strategische partner bij het maintenance traineeship vertelde over Root Cause Analysis
(RCA) en complex problem solving, waarbij interessante casussen voorbijkwamen. Met deze bijeenkomst beoogde
Brunel de toegevoegde waarde van het maintenance traineeship binnen de industrie te benadrukken.
In september 2017 was Brunel als hoofdsponsor en plenair spreker aanwezig op de Nextgen Summit.
Dialoog met Freelancers
Dialoog met freelancers heeft in 2016 en 2017 plaatsgevonden door middel van persoonlijk gesprekken en
bijeenkomsten in het kader van de wet DBA. Er zijn informatieavonden en bijeenkomsten over dit onderwerp
verzorgd. Brunel hanteert een strikter beleid op de inzet van freelancers dan haar collega’s in de branche.
Dialoog met de Directie van Brunel International N.V.
De informatie komt uit het jaarverslag van Brunel International N.V. over verslagjaar 2016 en de budget- en
voortgangsmeetings met het managementteam van Brunel Nederland B.V.
De moedervennootschap verwacht van Brunel Nederland B.V. dat zij waarde toevoegt door:
■■ een kennispartner te zijn voor opdrachtgevers;
■■ zakendoen zodat continuïteit, flexibiliteit, rendement en succes bewerkstelligd worden;
■■ een groeiplatform te zijn voor specialisten;
■■ een bijdrage te leveren aan de winstgevendheid voor aandeelhouders en duurzame zakelijke groei;
■■ op innovatieve wijze meerwaarde te creëren voor stakeholders.
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Verder wordt verwacht dat Brunel Nederland B.V.
■■ voldoet aan lokale wet- en regelgeving en de corporate richtlijnen (corporate code of conduct,
anti-corruption & bribery policy, whistleblower policy);
■■ verantwoording aflegt over budgetten en behaalde resultaten;
■■ voldoet aan het IT-beleid (beschikbaarstelling van systemen, apparatuur, support en beheer gebeurt door de
centrale IT-afdeling).
Dialoog met strategische leveranciers
De dialoog met strategische leveranciers vindt plaats door middel van persoonlijke gesprekken met vastgelegde
inkoopcriteria als uitgangspunt. Over het algemeen vinden leveranciers maatschappelijk bewustzijn en zorg voor
medewerkers belangrijk. De inhoudelijke aanvulling op het beleid is minimaal tot geen. Verder wordt tijdige betaling
en het nakomen van contractuele afspraken belangrijk gevonden. In het kader van de inwerkingtreding van de
AVG is Brunel in 2017 gestart om de noodzaak van verwerkersovereenkomsten met opdrachtgevers te toetsen.
Dialoog met Branchegenoten
Dit is geen persoonlijke dialoog maar een vergelijking van het Brunel MVO-beleid met het beleid van branchegenoten
zoals gepubliceerd op hun internetsites. Brunel acht haar beleid voldoende onderscheidend.
Dialoog met de overheid
Dit is geen persoonlijke dialoog maar eenzijdige (wets-)wijzigingen waaraan onze bedrijfsvoering dient te voldoen.
De resultaten hiervan zijn beschreven in het hoofdstuk Resultaten Legal.
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Resultaten Legal
Doel van het Legal-beleid overall: Voortdurend voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving
Wet Huis voor klokkenluiders
In 2017 heeft de juridische afdeling van de moedervennootschap Brunel International N.V. een nieuwe regeling
voor het melden van misstanden geïntroduceerd.
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
In mei 2018 zal deze verordening in Nederland inwerkingtreden. De wet is bedoeld om de privacy van Europese
burgers beter te beschermen. Door de juridische afdeling van de moedervennootschap Brunel International N.V.
is in 2017 een plan van aanpak opgesteld om aan de eisen van de nieuwe wet te voldoen en is een privacybewustwordingsprogramma ontwikkeld.
Wet Verbetering Hybride Markt
In 2017 is eigen risicodragerschap voor de WGA Vast (vervolguitkering vanuit dienstverband) samengevoegd met
de WGA Flex (vervolguitkering na Ziektewet-ERD). Vanaf 1 januari 2010 is Brunel al eigenrisicodrager voor de WGA
Vast. Iedereen die in dienst is bij Brunel en na 2 jaar ziekte instroomt in een WGA-vervolguitkering valt onder de
verantwoordelijkheid van Brunel gedurende 10 jaar. Deze verantwoordelijkheid betekent voor Brunel het betalen
van de uitkering, begeleiding van de zieke medewerker en begeleiding terug naar werk bij arbeidsmogelijkheden.
De aanvullende regeling betekent dat alle medewerkers die na 1 januari 2017 ziek worden en na 2 jaar ziekte
een WGA-uitkering krijgen onder de verantwoordelijkheid komt te vallen van Brunel voor 10 jaar. Er is dan geen
verschil meer in begeleiding tussen zieke medewerkers en zieke ex-medewerkers. Alleen medewerkers die onder
een vangnetregeling van UWV vallen, stromen door naar begeleiding en uitkering via UWV (bv. zwangerschap, norisk). In 2017 is de afdeling Health gestart met de inrichting van het proces om vanaf 1 januari 2019 alle nieuwe
instroom in de WGA te kunnen uitvoeren.
Verlenging opschorting handhaving wet DBA
De opschorting van de handhaving van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 juli
2018. In dat kader heeft Brunel besloten om haar huidige beleid aan te passen door toepassing van de “checklist
ondernemerschap”, een modelovereenkomst met een correct geformuleerde omschrijving van de opdracht en
een maximale inzetperiode tot en met 30 juni 2018.
Wijziging regels ten aanzien van het inlenen van personeel van een besloten vennootschap
Brunel verlangt van de uitlenende vennootschap een G-rekening waarop Brunel een deel van de inleenvergoeding
kan betalen. Dit ter afdekking van het risico voor loonheffingen en omzetbelasting. Hierbij hanteert Brunel een
percentage van 50%. Dit percentage kan worden verlaagd naar 25% in geval de uitlener beschikt over een NEN
4400-1/4400-2 certificering.
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MVO-bedrijfsvoering overkoepelend
Stakeholder belang en invloed matrix
Benadering

Stakeholdergroep

Betrekken

Directe medewerkers
Indirecte medewerkers

5

Betrekken

Kandidaten

4

Betrekken

Klanten

Betrekken

Directie Brunel
International

Betrekken

Freelancers/
Ingeleende specialisten

Informeren

Overheid

Monitor

Strategische
Leveranciers

Monitor

Branchegenoten

Informeren

Mate van belang/impact

3

Betrekken

2

1

0

Monitoren
0

1

2

Tevreden houden
3

4

5

Mate van invloed

Wijzigingen ten opzichte van 2016
Ten opzichte van 2016 zijn er geen wijzigingen in de stakeholdermatrix
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Organisatorische wijzigingen
Vestigingswijzigingen
De vestiging van Brunel in Utrecht is verhuisd naar Winthontlaan 6 J, 3526 KV Utrecht
Ook de vestiging in Zwolle is in oktober verhuisd.
Het nieuwe adres is: Grote Voort 247, 8041 BL Zwolle
De vestiging in Deventer is gesloten.

Utrecht

Zwolle

Personele wijzigingen
In januari 2017 is Richard Dijkman, naast Businessline Manager Brunel Marketing & Communicatie tevens
Businessline Manager voor de businessline Brunel Legal geworden.
In maart 2017 is Mirjam de Vries aangesteld als nieuwe Businessline Manager Brunel Insurance & Banking.
In november 2017 is Maarten Horstman aangesteld als nieuwe Businessline Manager Brunel IT.

38 - MVO-verslag 2017 | Brunel Nederland B.V.

Brunel MVO-model en Management Team (MT)
Dit model geeft schematisch weer hoe Brunel haar MVO-beleid georganiseerd heeft en integraal in de bedrijfsvoering
heeft opgenomen. Het beleid wordt bepaald en gemanaged door het Management Team (MT) onder leiding van
de Directeur Brunel Nederland.

Het MT van Brunel Nederland (bij uitbrengen van dit verslag)
■■ Maikel Pals, Directeur Brunel Nederland
■■ Sadako Huitema, Businessline Manager Brunel Engineering
■■ Maarten Horstman, Businessline Manager Brunel IT
■■ Richard Dijkman, Businessline Manager Brunel Legal en Brunel Marketing & Communicatie
■■ Mirjam de Vries, Businessline Manager Brunel Insurance & Banking
■■ Xavier Hardy, Businessline Manager Brunel Finance & Risk
■■ Stefano van de Sant, Manager Sourcing & Recruitment
■■ Ellen Schouten, Manager HRM Brunel Nederland
■■ Jaap van der Mark, Manager Finance Brunel Nederland
■■ Steven Biester, Manager Global Marketing
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Operationele MVO-coördinatie (bij uitbrengen van dit verslag)
■■
■■
■■
■■
■■
■■

People: Ellen Schouten, Manager HRM Brunel Nederland
Planet: Ingrid van Kasteren, Manager Facility
Profit: Mitchell Kok, Manager F&A
Public (Prosperity): Harry Wichers, Manager Marketing
Legal: Sebastiaan Flierman, Legal Counsel Brunel Nederland
Overall MVO Coördinatie: Monique Breur, Business process manager

Ondernemingsbestuur
Brunel Nederland B.V. is een dochteronderneming van het beursgenoteerde Brunel International N.V.
De naleving van de Nederlandse corporate governance code en de corporate governanceverklaring zijn raadpleegbaar
op de internetsite en in het jaarverslag van Brunel International op www.brunelinternational.net.
Verslag scope
Wel in rapportage scope
Brunel Nederland B.V.

Niet in rapportage scope
Brunel International N.V.

De Nederlandse wet- en regelgeving
Overige leveranciers
De als strategisch benoemde leveranciers van
personeelsvoorzieningen, trainingsbureaus, kantoorbenodigdheden, wagenpark, diensten, vastgoed en
energie
Arbo-, gezondheids- en veiligheidsbeleid direct gerelateerd aan onze indirecte en directe medewerkers
Medewerkers van Brunel Nederland B.V. met een
lease- of huurauto

Medewerkers van Brunel Nederland B.V. die
met eigen vervoer reizen

Voor VCU 2011/05: Businessline Brunel Engineering

Overige businesslines
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