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Voorwoord directie
2018: het jaar van aanscherpen van onze strategie
Ik ben enorm trots op dit bedrijf, de cultuur, de mensen die er werken en dienstverlening die we onze
klanten bieden. Maar we blijven altijd kritisch naar onszelf en de bedrijfsvoering kijken. Vervolgens
bepalen we wat beter kan en gaan daar mee aan de slag. Dat is waar ik samen met het managementteam
het afgelopen jaar intensief mee bezig ben geweest. We hebben ons specifiek gericht op onze strategie
voor de toekomst. Maar natuurlijk zien we ook de risico’s en de uitdagingen. De verschuivingen in de markt
als het gaat om vakkennis, de groeiende krapte op de arbeidsmarkt en de stijgende vraag naar tijdelijke
specialisten: we moeten er op tijd op in kunnen spelen. Om ons succes ook in de toekomst veilig te
stellen, hebben we heldere keuzes gemaakt en daarop hebben we onze nieuwe strategie gebaseerd:
‘Navigate the Future’.
Een van de basisvoorwaarden voor de strategie is dat deze maatschappelijk verantwoord en duurzaam
is. We zien toe op een behoorlijk bestuur, ethisch en eerlijk zakendoen en een optimale balans tussen
het welzijn van onze stakeholders, de belasting van onze bedrijfsvoering op het milieu en het behalen
van onze commerciële doelstellingen. Een goede dialoog met onze stakeholders is daarbij belangrijk.
We streven ook naar een actievere dialoog met de overheid. Om de belangen van detacheerders
beter te kunnen vertegenwoordigen is Brunel samen met een aantal andere detacheringsbedrijven
om de tafel gaan zitten om te bedenken hoe we dit aan moesten pakken. Dit heeft geresulteerd
in de november 2018 opgerichte Branchevereniging voor Detacheerders, een initiatief waar ik erg
trots op ben.
De factor ‘People’ is voor mij de belangrijkste
pijler in onze MVO-strategie. Brunel wil een
carrièrepartner voor haar medewerkers zijn.
Natuurlijk moet de basis op orde zijn, dus we
zorgen voor heldere arbeidsovereenkomsten en
goede voorwaarden. Daarnaast luisteren we goed
naar onze stakeholders. Zij gaven ons te kennen
dat zij inclusiviteit en duurzaamheid steeds
belangrijker wordende thema’s vinden. Daar staan
wij bij Brunel ook helemaal achter. We hebben
daarom meer vorm gegeven aan het creëren van
werkgelegenheid voor personen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Daarnaast blijft het onderwerp ‘duurzaamheid’ natuurlijk ook een belangrijk
thema waar we mee aan de slag blijven, met alle
uitdagingen die daarbij komen kijken.
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In sommige gevallen zijn we genoodzaakt om een afweging te maken. Waar geven we de prioriteit aan;
People, Planet of Profit? We stimuleren het gebruik van openbaar vervoer in het woon-werkverkeer,
maar onze salesorganisatie ontkomt er niet aan om veel autokilometers te maken. En als onderdeel van
creëren van betrokkenheid vinden we het belangrijk dat onze medewerkers elkaar kunnen ontmoeten,
waarbij het noodzakelijk is om te reizen.
Al met al ben ik niet ontevreden met de resultaten die we in 2018 hebben geboekt. Maar we zijn er nog
niet. Het uitspreken van ambities in de boardroom is één ding, het laten landen in de hele organisatie is
een tweede uitdaging die we dit jaar zeker meer prioriteit gaan geven. Waar ik persoonlijk elke dag weer
energie uithaal, is het enthousiasme en de gedrevenheid die ik zie bij alle medewerkers. Of ze nu bij
Brunel op kantoor werken of bij onze klanten. Dat zorgt ervoor dat ik me met alle liefde inzet om onze
organisatie naar een hoger plan te tillen als het gaat om People, Planet, Profit en Prosperity.

Met een maatschappelijk verantwoorde groet,
Maikel Pals,
Directeur Brunel Nederland
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Voor Brunel belangrijke
MVO-onderwerpen
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Met ‘Brunel’ wordt in dit verslag specifiek de organisatie Brunel Nederland B.V. bedoeld. In 2018 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 meer zien welke voortgang wij op deze onderwerpen bereikt hebben.

Materialiteitsmatrix
“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, inclusiviteit, kansen en verbod op
discriminatie.

Eerlijk zaken doen

Anti-corruptie, integriteit en ethisch gedrag.

Consumenten-aangelegenheden

Privacy en databeveiliging.
Tevredenheid van de consument over de dienstverlening. Brunel
ziet in dit geval al haar belanghebbenden als consumenten.

Planet

Beperken milieubelasting

Beperken van CO2-uitstoot, voorkomen van vervuiling en
hergebruik van materialen:
■ Energie en emissies
■ Grondstoffen

Profit

Bijdrage aan de gemeenschap

Directe economische waarden die zijn
gegenereerd en gedistribueerd:
■ Financiële rapportages
■ Bijdrage aan lokale economie en werkgelegenheid

Prosperity
(Public)

Sociale investering – liefdadigheidswerk en
maatschappelijke bijdragen:
■ Sponsoring
■ Bijdragen aan werkgelegenheid, vaardigheden
en educatie
■ Liefdadigheidswerk
Stakeholderdialoog.
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Certificaten, deelnamen
en awards
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Certificaten en deelnamen
ISO 9001:2015 - Brunel Nederland B.V.
Dit certificaat borgt ons streven naar continue verbetering van kwaliteit en
klanttevredenheid.
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 MVOprestaties geverifieerd inzichtelijk te maken aan belanghebbenden. Op het Fira internetplatform rapporteert Brunel op Extended niveau (voorheen Silver).
Succesvol deelgenomen in 2018. Wordt na inspectie jaarlijks verlengd.

EcoVadis
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Brunel Nederland B.V. is deelnemer aan het EcoVadis internetplatform om haar MVOprestaties geverifieerd inzichtelijk te maken aan belanghebbenden.
Succesvol deelgenomen in 2018. Wordt na inspectie jaarlijks verlengd.
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Awards en vermeldingen
Jubileum 10 jaar ISO 9001 certificaat
Tijdens de jaarlijkse inspectie, dit jaar in november 2018, hebben twee externe auditoren van DNV-GL
Brunel bezocht om als onafhankelijke partij te beoordelen of Brunel werkt in lijn met de normen voor:
■ ISO 9001 (kwaliteitsmanagement)
■ MVO Prestatieladder niveau 3 (maatschappelijk verantwoord ondernemen)
■ VCU (veiligheid en gezondheid aspecten bij detachering (Brunel Engineering))
Zij hebben in totaal 38 Brunel medewerkers geïnterviewd van verschillende vestigingen. Er zijn geen
non-conformiteiten geconstateerd (zwaarwegende afwijkingen van de norm). Het managementteam
(MT) ontving complimenten over de gedegen aanpak van de strategie en de uit interviews gebleken
betrokkenheid van en bij de organisatie.
Brunel Nederland B.V. is nu 10 jaar volgens ISO 9001 gecertificeerd. Ook de andere certificaten zijn met
succes verlengd.
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Resultaten People
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Het doel van ons People-beleid is: tevreden medewerkers door een integere, betrokken en stimulerende
werkgever te zijn. Een werkgever met Passion for People.

People
Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk

2017

2018

Δ

Aantal specialisten op 31 december*

2.411

2.535

5,1%

Aantal interne medewerkers op 31 december*

430

449

4,4%

Gemiddeld aantal specialisten*

2.220

2.463

10,9%

Gemiddeld aantal interne medewerkers*

435

438

0,7%

Verloop specialisten

56%

53%

-3 ppt

Verloop interne medewerkers

29%

24%

-5 ppt

Verzuim specialisten

3,5%

3,7%

0,2 ppt

Verzuim interne medewerkers

4,0%

4,2%

0,2 ppt

Veiligheid en gezondheid

2017

2018

Δ

Ongevallen op het werk
Waarvan met verzuim

14
5

17
10

21,4%
100%

Verkeersongevallen
Waarvan met verzuim

22
11

11
5

-50%
-54,5%

Bijna ongevallen

1

0

-100%

Onveilige situaties

36

14

-61,1%

BHV meldingen

3

1

-66,7%

Werkgelegenheid en het nakomen van de contractuele verplichtingen ten aanzien van werknemers.

2017

2018

Δ

GRI

Major non-conformiteiten NEN 4400-1 inspecties

0

0

0%

S08

Mensenrechten en Eerlijk zaken doen

2017

2018

Δ

GRI

Meldingen en maatregelen SpeakUp line (klokkenluidersregeling) aangaande anti-corruptie,
integriteit en ethisch gedrag

0

0

0%

S04/HR11

GRI

LA1

LA2

LA7

GRI

LA7

Bron: Brunel International annual report 2018 – zie www.brunelinternational.net

*

Met specialisten worden onze gedetacheerde collega’s in het veld bedoeld.
Met interne medewerkers worden onze collega’s op kantoor bedoeld.
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3.1 Toelichting cijfers
Aantal medewerkers
Headcount development
3,000
2,800
2,600
2,400
2,200
2,000
jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec

2018

2017

Hoewel het in de huidige arbeidsmarkt een uitdaging is om de juiste kandidaten te vinden, is zowel het
aantal specialisten als interne medewerkers gestegen. Het aantal specialisten is procentueel meer
gestegen dan het aantal interne medewerkers (5,1% ten opzichte van 4,4%). De grootste businesslines
Engineering en IT bereikten nieuwe records ten aanzien van het aantal medewerkers. De businessline
Insurance & Banking ondervond een scherpe afname in de vraag en was genoodzaakt zich aan te
passen aan de wijzigende markt. In het derde en vierde kwartaal is het aantal proactief aangenomen
specialisten en trainingsinitiatieven in alle businesslines verhoogd.
Verloop
De doelstelling met betrekking tot het verlagen van het verlooppercentage voor interne medewerkers
werd behaald. Door focus aan te brengen op de begeleiding van de medewerkers kon tijdig worden
bijgestuurd. Het verloop van specialisten is weliswaar gedaald, echter minder dan de doelstelling.
Overname door klanten speelt hierbij een rol. Het laten dalen van verloop van specialisten zal onze
aandacht blijven houden in 2019.
Verzuim
De zeer hardnekkige griepepidemie in de winter van 2018 in Nederland heeft een groot effect gehad op
het gestegen verzuim bij Brunel. Helaas hebben we daardoor onze doelstelling om het verzuim te laten
dalen niet gehaald.
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Ongevallen
Uit analyse is gebleken dat de toename van de ongevallen die leidden tot verzuim, niet structureel te
wijten was aan arbeidsomstandigheden. Het ging om individuele situaties en daarom zijn geen
aanvullende maatregelen genomen. Het aantal verkeersongevallen is in 2018 ten opzichte van 2017
afgenomen. In 2018 zijn mogelijkheden voor vermindering van verkeersongevallen onderzocht, maar
vooralsnog zijn daar nog geen concrete maatregelen uit voortgekomen.
NEN 4400-1 inspecties
In de SNA Keurmerk-inspecties door VRO Certification op 26-03-2018 en 24-09-2018 zijn twee minor
non-conformiteiten geconstateerd.
1. Normonderdeel 4.2.4.3.4: De onderneming heeft niet gewaarborgd dat de aangifte(n) omzetbelasting
aansluit(en) op de verplichtingen uit de financiële administratie. Dit is voor Brunel een aandachtspunt
dat opgelost gaat worden.
2. Normonderdeel 4.2.5.2.7: Uit de audit bleek dat er niet is gewaarborgd dat er tenminste 55% van
het factuurbedrag op de G-rekening van enkele uitleners wordt gestort. Op basis van de aangeleverde
informatie van de onderneming is vastgesteld dat Brunel voldoende corrigerende maatregelen heeft
getroffen om deze afwijking te herstellen.

18

MVO-verslag 2018 Brunel Nederland B.V.

3.2 People MVO-programma ontwikkelingen in 2018
3.2.1 Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk
1. Persoonlijke ontwikkeling

Ook in 2018 hebben diverse interne medewerkers een mooie promotie binnen de organisatie gemaakt. Een
prominent voorbeeld hiervan is de benoeming tot Businessline Manager Finance & Risk uit eigen gelederen.
Project: 360 graden feedback
Als onderdeel van de nieuwe Navigate the Future-strategie heeft Brunel in 2018 onderzoek gedaan naar
een mogelijke implementatie van een 360-graden feedback instrument. In de zomer is er een pilot van
zes maanden gestart. De pilot loopt tot en met 31 januari 2019. Afhankelijk van de resultaten zal een
besluit worden genomen om 360-graden feedback al dan niet in te voeren.

→ Opleiding specialisten
Carrièrepaden en opleidingsplannen voor specialisten
In 2018 is gestart met het opzetten van het project ‘Carrièrepaden
en opleidingsplannen voor specialisten’. Als onderdeel van de
Navigate the Future-strategie moet dit project bijdragen aan het doel
om specialisten gemiddeld vijf jaar in dienst te houden. In 2018
zijn de beschikbare opleidingen voor specialisten, tot dan toe
decentraal georganiseerd, in kaart gebracht en op een centrale
plaats op ons intranet zichtbaar gemaakt. Tevens is een template
ontwikkeld waarmee een maatwerk carrière-pad, inclusief te volgen
opleidingen, wordt beschreven en met betreffende medewerker
wordt gedeeld. De template wordt door de consultants actief
gebruikt en de inhoud besproken tijdens evaluaties om te toetsen of
het pad nog klopt. In 2019 zal dit project vervolgd worden met
integratie in het leermanagementsysteem binnen de centrale afdeling
voor opleidingen ‘Brunel Learning & Development’.

Carrière
partnership
Brunel is als betrokken
en stimulerend werkgever de eerste keuze voor
hoog opgeleide specialisten die meer willen dan
alleen een baan.

Traineeship starters bij ABN-AMRO
In april 2018 heeft ABN-AMRO Brunel geselecteerd als vaste partner voor de startende medewerkers
in de doelgroepen IT en Finance. Brunel heeft deze positie gewonnen als een van de twee leveranciers
voor zowel IT als Finance trainees.
Voortzetting traineeships en individuele opleidingen
De traineeships en individuele opleidingen zoals in het MVO Jaarverslag 2017 beschreven, zijn
voortgezet in 2018.
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→ Opleiding interne medewerkers
Het trainingsprogramma van Brunel wordt voortdurend door Learning & Development technologisch en
inhoudelijk verder ontwikkeld om zo aan te blijven sluiten bij de veranderende markt en behoeften van
medewerkers.
Leiderschapsprogramma
In 2018 heeft 80% van de leidinggevenden een ‘Development studio’ aangeboden gekregen en
doorlopen. De op maat weergegeven resultaten hiervan geven de medewerker de mogelijkheid actief
met zijn/haar ontwikkeling aan de slag te gaan.
Vernieuwd inwerkprogramma voor Managing Consultants en Stafmanagers
In januari 2018 is het inwerkprogramma voor managers dat in 2015 is geïntroduceerd, aangepast naar
de huidige behoeften van startende managers bij Brunel. Met het inwerkprogramma krijgen de Managing
Consultants en Stafmanagers handvatten aangereikt die ze helpen hun rol tot een succes te maken.
Brunel Excellence programma 2018
Het doel van het Brunel Excellence programma is het binden, boeien en behouden van de high potentials
binnen onze organisatie door hen meer te betrekken bij de bedrijfsvoering van Brunel. De in 2018
geselecteerde deelnemers hadden elke twee maanden een overleg met het managementteam. Ook is
er een eenmalige brainstormsessie met de Raad van Bestuur geweest. Deelnemers kregen daarnaast de
keuze uit: vier coachingsessies gedurende het half jaar, preventieve stress en burn-out sessies of een
cursus Mindfulness. Tot slot worden deelnemers betrokken bij de projecten van Navigate the Future.
Recruitment trainingen
Vanuit het Talent Acquisition Center (TAC) zijn er diverse trainingen en workshops gegeven op het
gebied van Sourcing & Recruitment waarvoor de interne medewerkers van Brunel zich konden
aanmelden. Het betrof de trainingen/workshops:
■ LinkedIn Recruiters Training,
■ Monsterboard PowerSearch Workshop en
■ Smart Sourcing Training.
E-learning training ‘Gelijke voorwaarden conform de Waadi’.
Deze binnen Brunel ontwikkelde training is in oktober 2018 verplicht gesteld voor alle interne medewerkers
die betrokken zijn bij het detacheringsproces en onderdeel gemaakt van het standaard inwerktraject voor
nieuwe interne medewerkers. Om compliant te zijn is het belangrijk dat kennis over gelijke beloning
in relatie tot medewerkers werkzaam bij de klant van Brunel-specialisten bij detachering verankerd
is in de Brunel-cultuur en dus bij al onze medewerkers.
E-learning training ‘Privacy Awareness’
Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Om onze
medewerkers te ondersteunen met kennis ten behoeve van bewust en juist handelen in lijn met deze
nieuwe wet, hebben alle interne medewerkers de modules uit het Privacy Awareness programma
verplicht moeten volgen.
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2. Sociale voorzieningen en het vastleggen van rechten en
verplichtingen tussen werknemer en werkgever
In 2018 zijn er enkele aanpassingen geweest in onze arbeidsvoorwaarden en regelingen.
Keuze van vervoersmiddelen
In verband met de stijging van de CO2-uitstoot van alle auto’s in verband met de WLTP-keuring, is
besloten om per 1 januari 2018 de keuze voor elektrische auto’s te verruimen. Er wordt voor elektrische
auto’s geen merkenbeleid gehanteerd, elke merkkeuze binnen het budget is mogelijk.
Onbetaald verlof
Op verzoek van medewerkers is in 2018 is besloten per 1 januari 2019 onbetaald verlof toe te staan.
Dit verloftype kan opgenomen worden voor een sabbatical. Brunel heeft hiertoe een aanpassing in de
arbeidsvoorwaarden aangebracht.
Wijziging pensioenregeling
In verband met de gewijzigde wet- en regelgeving is met ingang van 1 januari 2018 de pensioengerechtigde
leeftijd verhoogd naar 68 jaar. De directie heeft deze plannen voorgelegd aan de OR. Behoudens een aantal
tekstuele aanpassingen om het een en ander duidelijker te verwoorden, heeft de OR ingestemd met deze
aanpassing.
Wijziging routeplanner als basis voor reiskostenvergoeding
Per 1 januari 2018 wordt in plaats van de ANWB-routeplanner de Google Maps routeplanner gebruikt als
basis voor berekening van de reiskostenvergoeding aan medewerkers. Deze routeplanner is geïntegreerd
is het CRM-systeem waardoor de route sneller en efficiënter berekend kan worden. Voordeel voor
medewerkers is dat Google Maps uitgaat van de meest gebruikelijke en logische route zodat de
reiskostenvergoeding beter aansluit bij de daadwerkelijke gemaakte kosten. Van de drie opties die
worden gegeven, wordt de kortste route gehanteerd. Deze regeling is goedgekeurd door de Belastingdienst.
Vrij reizen met het openbaar vervoer
Per 1 april 2018 is Brunel gestart met het NS-collectief. Dit betekent dat alle medewerkers die meer
dan twee dagen per week met de trein naar hun werk reizen, een NS Businesscard krijgen waarmee
zij onbeperkt met de trein mogen reizen. Medewerkers die naast de trein ook gebruik maken van bus,
tram of metro kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een OV vrij-abonnement, waarbij
zij onbeperkt gebruik mogen maken van alle OV-vormen binnen Nederland.
Raadplegen bedrijfsarts
In januari 2018 heeft de afdeling Health wijzigingen in haar processen en werkwijzen doorgevoerd om zo
te voldoen aan de wijzigingen in de Arbowet. Alle medewerkers hebben hiermee de mogelijkheid om de
bedrijfsarts ook te consulteren bij gezondheidskundige vragen (open spreekuur), naast de bestaande
consultatie bij verzuimbegeleiding. Medewerkers hebben recht op een second opinion, het raadplegen
van een tweede bedrijfsarts, bij ziekteverzuimbegeleiding. De bedrijfsarts ondersteunt Brunel bij het
verzuim en re-integratiebeleid.
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3. Werkgelegenheid en het nakomen van de contractuele
verplichtingen ten aanzien van werknemers
NEN 4400-1 inspecties
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 volgens 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. De (personeels)
administratie van Brunel wordt eens per half jaar geïnspecteerd door VRO Certification. De resultaten van de
in 2018 uitgevoerde inspecties zijn reeds beschreven in de toelichting van de cijfers.
Percentage G-rekening verhoogd naar 55%
Als verbetermaatregel naar aanleiding van de in maart 2018 uitgevoerde inspectie door VRO is per
1 juni 2018 het percentage van het factuurbedrag dat op de G-rekening van uitleners wordt gestort,
verhoogd van 50 naar 55%. Dit geldt voor alle nieuwe plaatsingen en verlengingen van Thirdpartyspecialisten bij klanten van Brunel.

4. Veiligheid, gezondheid en welzijn
→ Verzuimbegeleiding en -voorkoming
Raadplegen bedrijfsarts
Zoals eerder beschreven in de paragraaf Sociale voorzieningen, is de regeling met betrekking tot het
kunnen raadplegen van een bedrijfsarts in lijn gebracht met de Arbowet wijzigingen hieromtrent.
Vervolg ERD-WGA
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). 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. De werkzaamheden hiertoe
zijn in 2018 voortgezet maar waren op 31 december 2018 nog niet gereed. Verwacht wordt de
werkzaamheden in april 2019 af te ronden.
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Voorkoming van RSI
Repetitive strain injury (RSI) is een verzamelnaam voor allerlei klachten die te maken hebben met het
gedurende lange tijd herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde, soms kleine en op zich niet inspannend
lijkende bewegingen. Bij Brunel is dit een risico bij functies met veel computer- en beeldschermwerk.
In juni 2018 heeft Brunel Health in samenwerking met de Global IT-afdeling nieuwe anti-RSI-software
geïmplementeerd die standaard wordt aangeboden aan alle stafmedewerkers. Daarnaast wordt de RSI
Guard-software op advies van de afdeling Health ingezet wanneer andere medewerkers daar behoefte
aan hebben. RSI Guard biedt pauzesignalen en oefeningen en maakt medewerkers bewust van de
fysieke werkhouding.
Risico-inventarisatie vestiging Utrecht
Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) heeft als doel de werkomstandigheden in kaart te brengen
waarbij gelet wordt op de risico’s voor de veiligheid, de gezondheid en de psychosociale arbeidsbelasting van medewerkers. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere het verzuimbeleid,
de inrichting en het gebruik van werkplekken, de werkomgeving en bedrijfshulpverlening. In 2018 is de
RIE uitgevoerd bij de vestiging in Utrecht. De andere vestigingen hebben de RIE in voorgaande jaren al
doorlopen. Voor de vestiging Zwolle zal de RIE in 2019 worden uitgevoerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door HumanCapitalCare (onze Arbodienst). Resultaten worden gedeeld met de OR en de afdeling
Health coördineert eventuele opvolging.
Ontruimingsoefeningen
In een RIE moet worden opgenomen hoe vaak er een ontruimingsoefening moet plaatsvinden. Het NIBHV
hanteert als richtlijn om 1x per jaar een ontruimingsoefening te houden. In maart en april 2018 hebben
ontruimingsoefeningen plaatsgevonden op de Brunel vestigingen Utrecht, Groningen en Amsterdam.
Naderhand is het verloop van de oefening met de BHV-teams geëvalueerd. Vanuit de afdeling Health
worden de verbeterpunten opgenomen in een plan van aanpak en zijn de bevindingen aan de
medewerkers gecommuniceerd. Op de andere vestigingen werd in 2018 ook (meerdere keren) geoefend
met ontruimen. Niet alle oefeningen worden vooraf aangekondigd.

→ Stimuleren sport
Het is een algemeen bekend feit dat regelmatig bewegen bijdraagt aan een goede gezondheid. Daarom
stimuleert Brunel haar medewerkers om mee te doen aan diverse sportactiviteiten.
In 2018 heeft Brunel haar medewerkers voor de onderstaande initiatieven uitgenodigd:
■ Januari 2018, deelname aan de 50e editie van de Enschede Marathon.
De uitnodiging verliep via HumanCapitalCare (onze Arbodienst). Enschede Marathon ondersteunt
Stichting Kans voor een Kind.
■ Maart 2018, deelname aan de MTB Challenge.
Op een sportieve manier kon kennis gemaakt worden met de High Tech Campus in Eindhoven. Er
werd gefietst op een uitdagend parcours, door parkeergarages, over de vlonders van de vijver en
langs het hoofdkantoor van partner Shimano Europe Group. Daarnaast werd per deelnemer
gedoneerd aan een fietsteam van Philips dat deelneemt aan een tocht voor Amref Flying Doctors NL.
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■ Juni 2018, deelname aan het High Tech Festival, ‘The Future of Cycling’.
Een twee daags wielerfestival op de High Tech Campus in Eindhoven. Omdat Brunel een actieve
wieler community heeft en er een Brunel vestiging op de campus is gevestigd, was dit de uitgelezen
mogelijkheid om de Brunel wielerliefhebbers de kans te bieden om mee te doen aan de toertocht.
■ Juni 2018, deelname aan de tweede editie van de Startup Run / Startups vs. Corporates.
Deelnemers konden deelnemen aan twee afstanden, de 5 en 10 km. De route ging door de omgeving
van de drie gebouwen van B. Amsterdam. Startup Run is een initiatief van B. Amsterdam om startups
en corporates op een uitdagende en sportieve manier met elkaar te verbinden.
■ September 2018, deelname aan de Nationale Sportweek.
In de Nationale Sportweek 2018 beloonde onze partner Bedrijfs Fitness Online nieuwe leden. Ze
hoefden niet te betalen voor de administratiekosten en ontvingen een gratis sportpakket.
■ Oktober 2018, deelname aan de Marathon Eindhoven.
Via HumanCapitalCare werden medewerkers uitgenodigd om deel te nemen aan de 35e editie van
Marathon Eindhoven. Er kon gekozen worden uit twee afstanden: de halve marathon (DLL Business
Run) of de hele marathon.
■ Oktober 2018, deelname aan de 4Mijl van Groningen.
Bijna 50 Brunellers, zowel specialisten als interne medewerkers, stonden aan de start.

→ Stimuleren van balans in werk en privé
Resultaatgerichtheid en ondernemerschap zijn onderdeel van de kernwaarden van Brunel. Maar we
willen natuurlijk voorkomen dat dit leidt tot een burn-out of tot andere vormen van verzuim. Dit doen
we door een goede werk- en privébalans te stimuleren. Initiatieven hiertoe in 2018:
■ April 2018, Masterclass Resilience for Professionals.
Deze door Brunel georganiseerde workshop werd gegeven door een coach gespecialiseerd in
burn-out en burn-out preventie. Er werd stil gestaan bij de signalen waaraan men bij zichzelf of een
collega een burn-out kan herkennen en wat gedaan kan om te voorkomen dat men in een burn-out
terecht komt.
■ April 2018, Workshop ‘Burn-out, wat kan de werkgever?’
Winnock (een van de interventiepartijen waar Brunel mee samenwerkt) stelde plaatsen beschikbaar
voor deelname aan deze interactieve workshop. Deelname was vooral bedoeld voor HR-medewerkers, leidinggevenden, casemanagers en/of verzuimbegeleiders die te maken hebben met
medewerkers met (dreigende) burn-out klachten.
■ Mei 2018, Workshop ‘Ervaar Winnock Zelf’.
Winnock bood medewerkers van Brunel de mogelijkheid om kennis te maken met een van hun
programma’s. De aanpak is gericht op het herstel van functioneren en niet op het wegnemen van
klachten en/of oorzaken van klachten.
■ Mei 2018, gratis workshop ‘Minder stress met mindfulness’
In samenwerking met Beaumind, bood Brunel een introductieworkshop aan voor iedereen die beter
wil leren omgaan met stress.
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■ Juni 2018, AON Seminar – ‘Werkstress raakt uw personeel en bedrijfscontinuïteit: hoe pakt u dit aan?’
In juni werden op diverse locaties gratis interactieve seminars georganiseerd door AON waarin zij aan
de hand van praktijkcasussen, de uitdagingen en concrete oplossingen rondom werkstress bij werknemers illustreerden. De experts op het gebied van duurzame inzetbaarheid lieten zien hoe gezorgd
kan worden dat de juiste stappen gezet worden om werkstress te signaleren, voorkomen en waarom
een gezonde en vitale werkomgeving zo belangrijk is.
■ September 2018, Vitality Scan Amsterdam
In het kader van een challenge voor stafmedewerkers was het mogelijk om gebruik te maken van de
Vitality Scan. De fysieke scan gaf inzicht in een aantal belangrijke gezondheidsparameters. Op basis van
deze parameters kan een leefstijlcoach gericht advies geven op welke vlakken verbeterd kan worden.
■ Communicatie van de afdeling Health, enkele voorbeelden:
• Tips om goede voornemens dit keer wel te laten slagen.
• Zeven adviezen voor een goede work-life balans in je leven.
• Vijf tips om ontspannen op vakantie te gaan.
• Checklist: zo signaleer je werkdruk en stress op de werkvloer.
• Het mentale dieet volgens Psycholoog Meg Arroll.
• Hoe drink je voldoende bij warm weer?
• Uitslapen kan gezondheidsrisico’s van slaaptekort verminderen.
• Vijf tips voor gezonder en slimmer werken.
• Een (lange) wandeling helpt tegen tobben en maakt je creatiever.

→ VCU 2011/05, Brunel Engineering
De Businessline Brunel Engineering is VCU 2011/05 gecertificeerd. Dit certificaat borgt aantoonbare
bewaking van veiligheid en gezondheid in de operationele uitvoering van detacheringen.
Auditpunten ter verbetering
Tijdens de externe audit door de firma DNV-GL in november 2018 zijn door de auditor geen non-conformiteiten geconstateerd. Wel werden mogelijke verbeterpunten aan ons meegegeven. De verbeterpunten
gingen over de veiligheid- en gezondheidsafstemming als een specialist al in dienst van Brunel is en naar
een opvolgend project gaat. Ook werd geadviseerd om een vrijwillig gezondheidsonderzoek bij risicovolle
functies actiever aan te bieden. Uiteraard gaan we met deze input het komende jaar aan de slag.
V&G Ambassadeursteam
Om de draagkracht voor veiligheid en gezondheid te vergroten is begin 2018 een V&G Ambassadeursteam samengesteld. Dit team bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende interne functies
die betrokken zijn bij het dagelijks proces van veilig detacheren van specialisten. Het V&G-team heeft
het V&G-jaarplan voor 2018 opgesteld en na goedkeuring door de Engineering Businessline manager,
uitgevoerd. De invoering van het team is succesvol en wordt in 2019 voortgezet.
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5. Sociale dialoog
Brunel wil een betrokken en stimulerende werkgever zijn en vindt het belangrijk dat alle medewerkers
zich Bruneller voelen. Daarnaast wil Brunel een gesprekspartner zijn voor zowel de interne medewerkers
als de specialisten. Als werkgever willen we kennis delen, zorgen dat medewerkers zich doorlopend
ontwikkelen en een goede arbeidsrelatie opbouwen.

→ Dialoog met alle medewerkers
Ondernemingsraad
Brunel heeft een actieve ondernemingsraad die bestaat uit een vertegenwoordiging van specialisten en
interne medewerkers. De missie van de OR 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 OR naar een sociaal en evenwichtig Brunel. De
overleggen tussen het MT en de OR van Brunel hebben een open sfeer.
Verkiezingen OR
In november 2018 zijn nieuwe leden voor de OR gekozen. Medewerkers die meer dan een jaar aaneengesloten in dienst waren van Brunel konden zich kandidaat stellen. Om een indruk te krijgen van
het reilen en zeilen binnen de OR was er de mogelijkheid om als aspirant lid deel te nemen aan een of
meerdere OR-vergaderingen. Vervolgens konden alle Brunel medewerkers die meer dan zes maanden
aaneengesloten in dienst waren, hun stem uitbrengen. In totaal zijn er 564 stemmen uitgebracht, dit is
26,43 % van de stemgerechtigden.

→ Dialoog met de individuele stakeholdergroepen
Deze is weergegeven onder het hoofdstuk Public.
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3.2.2 Mensenrechten
1. Diversiteit, kansen en verbod op discriminatie
→ Diversiteit: het bieden van gelijke kansen en elimineren van achterstelling van werknemers
Brunel biedt gelijke kansen aan iedereen ongeacht ras, religie of sekse en streeft ernaar achterstelling
van werknemers tegen te gaan. Dit beleid is ongewijzigd ten opzichte van 2017. Brunel is zich van haar
kwetsbaarheid op dit onderwerp bewust maar ziet geen toegevoegde waarde in het benoemen van
quota. Zowel bij de uitvoering van onze dienstverlening als detacheerder als het aannemen van kantoorpersoneel geldt dat de persoon met de beste competenties moet worden ingezet. Brunel maakt
daarbij geen onderscheid in persoonlijke achtergrond maar kijkt naar kennis en vaardigheden.

→ Inclusiviteit en social return on investment (SROI)
Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid maar ook omdat wij zien dat steeds meer opdrachtgevers
SROI voorwaarden stellen, wil Brunel bijdragen aan het creëren van werkgelegenheid voor personen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit wordt ook ‘inclusief ondernemen’ genoemd en bij aanbestedingen is
de term ‘social return on investment’. In 2018 heeft Brunel gewerkt aan een concreet beleid dat past bij
haar bedrijfsvoering en stakeholderwensen. Nog niet alle beleidsonderdelen zijn ingericht; werkmethoden
en borgingmethodiek worden in 2019 in de praktijk verder uitgewerkt. Brunel heeft zich tot doel gesteld
om eind 2019 36 extra fte’s met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Dit kan zijn bij
Brunel, via Brunel bij klanten of door inkoop bij leveranciers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebben. De uitvoering is belegd bij de afdeling Global Sourcing Center die ervaring heeft
met complexe aanname- en begeleidingstrajecten van medewerkers. Specifiek voor dit onderwerp zal in
het tweede kwartaal van 2019 een Inclusiviteitsmanager worden aangesteld.

→ Verbod op discriminatie
Dit beleid is ongewijzigd ten opzichte van 2017. 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.
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3.2.3 Eerlijk zaken doen
1. Anti-corruptie, integriteit en ethisch gedrag
Het beleid op deze onderwerpen wordt beheerd door de afdeling Juridische zaken van de holding
Brunel International N.V. Het in 2017 gestarte programma is in 2018 voortgezet. De interne
medewerkers van Brunel Nederland hebben de verplichte 2018 vervolg e-learning trainingen met
betrekking tot anti-bribery, integriteit en ethisch gedrag gevolgd en deze zullen in 2019 herhaald
worden in combinatie met trainingen voor data beveiliging.

3.2.4 Consumenten-aangelegenheden
1. Privacy van klanten en databeveiliging
Het beleid op deze onderwerpen wordt beheerd door de afdeling Global IT van de holding
Brunel International N.V.
Privacy and data protection
Privacy is a fundamental human right we respect. It is also an essential cultural element for Brunel to be reliable
business partner and earn the confidence of our people. Dta and personal data is very relevant to Brunel’s core
business especially in the global trends of digital transformations and data-driven innovation. Brunel commits
to the GDPR standard as our guiding principles of data prtotection. Brunel started building its culture of privacy
since 2017 and further enhanced user management data center environment and maintain it up-to-date. Moreover, we keep raising the awareness of privacy risks among our employees when handle personal data in different business processes (‘IT and digital related’ page 108).
Brunel Annual Report 2018 - www.bunelinternational.net

Onder deskundige begeleiding door vanuit de holding aangestelde Data Protection Officers, is de
Nederlandse organisatie verder klaargemaakt voor de ingang van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018. Naast trainen van en communiceren met interne
medewerkers betrof dit het opruimen van opgeslagen data, beoordelen van leveranciers, controle en
bijsturing op bewaartermijnen, aanpassen van website (cookies) techniek, opstellen Brunel
privacyverklaring en Data Protection Policy etc.
In juli 2018 zijn extra maatregelen getroffen tegen spam- en phishing-emails. Alle externe links en
bijlages in emails worden bij het openen automatisch gescand. Als voor de eerste keer een externe link
wordt geopend is er een verificatieproces aangebracht.
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The best data protection
is your awareness
Data privacy threats
There are many ways how data leaks can easily happen, for example:

Hacker
attacks

Theft
and loss

Phishing emails,
ransomware and
digital espionage
are just some of
the threats
comapnies face
ev
every day.

Sensitive data is
lost when devices
are lost or stolen.

Handling personal data

Unaware
Unwittingly,
employees share
sensitive data by
for example
connecting to
unprotected
net
Wi-Fi network.

Beyond compliance
We are required by law to
comply with privacy rules and
regulations. Violations including
data leak incidents can lead to
fines of millions but also hurt
Brunel’s reputation dramatically,
damage data subjects’ trust and
privacy rights.

We process personal data worldwide on a continuous
basis. Everyone at Brunel is responsible to recognize
risky behavior and fully on-board with updated
privacy policies and procedures.

Raising awareness
Raising awareness, to add “Visit Privacy portal on
Brains (Brains->Corporate-> Culture & Values)
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Resultaten Planet
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Het doel van ons Planet-beleid: Brunel wil de wereld waarop wij leven zo min mogelijk belasten.
Dit doen wij door kritisch te kijken naar onze CO2-footprint en door het nemen van diverse
besparingsmaatregelen.

Planet
Energie en emissies

2017

2018

Δ

GRI

Totale CO2 Footprint in tonnen

5.022

Volgt medio ‘19

-%

EN16

Aardgas in m3

67.198

Volgt medio ‘19

-%

EN3

Overige warmtelevering in GJ

1.104

Volgt medio ‘19

-%

EN3

Gemiddeld verbruik per lease auto in liters

1.924

2.111

9,7%

EN3

Gemiddeld verbruik per huur auto in liters

1.991

2.065

3,7%

EN3

Totaal verbruik elektrische auto’s in KWh

11.284

14.391

27,5%

EN3

Verbruik elektriciteit Groen in kWh

1.037.859

Volgt medio ‘19

-%

EN4

VVerbruik elektriciteit Grijs in kWh

0

Volgt medio ‘19

-%

EN4

Grondstoffen

2017

2018

Δ

GRI

Verbruik papier in # vel per jaar per FTE

1.351

1.403

3,8%

EN1

Scope 1 Directe energie

Scope 2 Indirecte energie

% Inkoop duurzame

Papier

100%

100%

0 ppt

producten

Kantoorartikelen

36%

44,9%

8,9 ppt
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4.1 Toelichting cijfers
Energieverbruik
Het energieverbruik op onze vestigingen en daarmee de CO2-footprint is bij uitgave van dit verslag nog
niet bekend omdat de jaarafrekeningen van de energiebedrijven nog niet binnen zijn. Brunel verwacht
deze cijfers medio 2019 te kunnen publiceren middels een addendum op dit verslag. Door de nieuwe
WLTP-meting (realistische meting brandstofnorm en CO2-uitstoot voor auto’s) wordt verwacht dat de
CO2-uitstoot tussen de 15 en 20% gestegen zal zijn ten opzichte van 2017.
Wagenpark
Brunel neemt het elektraverbruik van de elektrische/hybride auto’s mee in het totaaloverzicht van het
energieverbruik. In 2017 reden er 11 elektrische/hybride auto’s, in 2018 is dit aantal gestegen naar 14.
Het totaal aantal auto’s in het wagenpark is toegenomen met 48 huurauto’s en 2 leaseauto’s ten
opzichte van 2017. De toename van het verbruik wordt onder andere verklaard door centralisatie van
specialismen in regioteams en door de toename in het totaal aantal werknemers in dienst op
31 december 2018 met 5% ten opzichte van 2017.
Papierverbruik
Na jaren van daling van het papierverbruik is het verbruik van papier in 2018 licht gestegen ten opzichte
van 2017. Er is helaas geen aanwijsbare reden gevonden voor deze stijging. In 2019 zal het verminderen
van papierverbruik extra onder de aandacht worden gebracht.
Duurzaam inkopen
Het aandeel duurzame kantoorartikelen is gestegen ten opzichte van 2017. Brunel maakt voor nieuwe
aankopen telkens een bewuste keuze om duurzame artikelen toe te voegen aan het assortiment.
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4.2 Planet MVO-programma ontwikkelingen in 2018
1. Energie en emissies
→ Gebouwen
Verlichting
In augustus 2018 zijn alle lichtbronnen op de vestiging in Amsterdam, op de TL-5 buizen na, vervangen
door ledverlichting. De armaturen in de toiletgroepen zijn tevens voorzien van ingebouwde bewegingssensoren waardoor het continue branden van de verlichting in de toiletten en voorportalen verleden tijd
is. In oktober 2018 zijn de lichtbronnen op de vestiging Rotterdam, op de TL-5 buizen en 32 watt lampen
na, vervangen door ledverlichting. In totaal zijn hierdoor 483 spaarlampen in Amsterdam en 172 spaarlampen in Rotterdam vervangen. De verlichting op de vestigingen in Eindhoven, Utrecht en Zwolle waren
al helemaal voorzien van ledverlichting. Op alle bovengenoemde vestigingen is geen halogeenverlichting
meer aanwezig. De verlichting op de vestigingen in Groningen en Enschede wordt in 2019 vervangen.
Energielabel
In 2018 heeft Brunel haar vestigen geïnventariseerd en geconstateerd dat alle vestigingen in Nederland
een energielabel A hebben. Dit staat voor zeer energiezuinig, ook wel het ‘groene energielabel’ genoemd.

→ Mobiliteit
Mobiliteitsplan 2020
Onderstaande activiteiten zijn onderdeel van het mobiliteitsplan 2020. Dit plan streeft naar een optimale
verhouding van als goed werkgeverschap ervaren vervoersmiddelen (People), verlagen van de CO2-uitstoot
door werk gerelateerd verkeer (Planet) en kosten (Profit). De afdeling Facility en HRM werken hierin samen.
Wagenpark
Per 1 januari 2018 heeft Brunel de CO2-uitstoot van de nieuw te
bestellen auto’s gemaximaliseerd. Door de ontwikkelingen op
1 Diesel
105
115
2 Diesel
110
120
de automarkt is gebleken dat deze normering helaas te krap
3 Diesel
115
125
is ingeregeld voor de diesel-categorieën. Dit komt onder andere
4 Diesel
120
130
door de nieuwe WLTP-keuring. Deze keuring zorgt voor een werkelij5 Diesel
125
135
ke meting van de CO2-uitstoot. Brunel heeft daarom in juni 2018 de
maximale CO2-uitstoot voor de dieselauto’s weer aangepast. Deze is met 10 gram per categorie verhoogd.
Daarnaast is er besloten om het omslagpunt voor de keuze voor een benzine- of dieselauto te verhogen van
te verwachten 40.000 km naar 45.000 km rijafstand per jaar. De maximalisatie van de CO2-uitstoot voor de
benzineauto’s is ongewijzigd gebleven. In 2019 zullen dieselauto’s uit het leasepakket gehaald worden.
Categorie
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Stimuleren keuze voor elektrische auto’s
In verband met de stijging van de CO2-uitstoot van alle auto’s in verband met de WLTP-keuring, is
besloten om de keuze voor elektrische auto’s te verruimen. Er wordt voor elektrische auto’s geen
merkenbeleid gehanteerd, elke merkkeuze binnen het budget is mogelijk.
Openbaar vervoer naar de vestiging in Amsterdam
Brunel is actief bestuurslid van de Stichting Samenwerkende Bedrijven Rieker Business Park (SSBR) te
Amsterdam. De SSBR is een stichting van samenwerkende bedrijven die zich richt op de handhaving en
verbetering van de kwaliteit van het gebied. Om de bereikbaarheid van het bedrijventerrein te optimaliseren en gebruik van openbaar vervoer te stimuleren, is de Rieker Circle Line in het leven geroepen die
oorspronkelijk mede door de SSBR is opgezet. De bussen pendelen op werkdagen tussen metrostation
Henk Sneevlietweg en de verschillende ondernemingen in het gebied. Zo’n 1.000 medewerkers van het
bedrijventerrein gebruiken dagelijks deze dienst. Sinds 1 januari 2018 wordt de Rieker Business Line
uitgevoerd door het GVB (Gemeentelijk Vervoers Bedrijf). Daarmee heeft deze buslijn het nummer 68
gekregen en is te vinden op de reisinformatiesite 9292. De bedrijvenvereniging is in gesprek met het
GVB over de mogelijkheid om elektrische bussen in te zetten.
Vrij reizen met het openbaar vervoer
Zie pagina 21.

→ Transport
Geen bijzondere wijzigingen ten opzichte van het bestaande beleid in 2018 met betrekking tot het
transport van goederen door leveranciers.
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2. Grondstoffen
→ Duurzaam inkopen
Inclusiviteit stimuleren bij leveranciers
Samen met het schoonmaak- en cateringbedrijf is gekeken naar de mogelijkheid om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Dit heeft in 2018 nog niet het gewenste resultaat gehad. In
2019 zal dit wederom op de agenda staan. De eigen Brunel organisatie ontplooit tevens activiteiten om
inclusiviteit te stimuleren. Dit is weergegeven in het hoofdstuk People.
Eet geen Dierendag
Op 4 oktober 2018 heeft Brunel meegedaan aan de actie ‘Eet geen Dierendag’. In samenwerking met
de cateraar werd op deze dag geen vlees aangeboden in het bedrijfsrestaurant. Beoogd werd bij te
dragen aan bewustwording voor dierenwelzijn en de CO2-uitstoot die met de vleesindustrie gepaard
gaat. Naast deze eenmalige actie is het assortiment permanent aangepast met meer keuze voor
vegetarische maaltijden en belegsoorten.
Terugdringen plastic verbruik en de plasticsoep in de oceanen
Tijdens de Volvo Ocean Race, waar Team Brunel prominent en met succes aan deelgenomen heeft, is
veel aandacht geweest voor de plastic soep in de oceaan. Dit was de aanleiding voor Brunel Nederland
om naar het plastic verbruik binnen de organisatie te kijken. Naar aanleiding hiervan is besloten om in
2018 de plastic roerstaafjes te vervangen door echte lepeltjes, de rietjes in het restaurant te vervangen
door houten staafje en het scheidingsplastic bij kaas-en vleeswaren weg te laten.
Met de leverancier voor kantoorartikelen is afgesproken dat er geen plastic opvulmateriaal meer
gebruikt mag worden in de dozen.
In augustus 2018 is een jaarlijkse personeelsbijeenkomst gecombineerd met het vissen naar plastic in
de Amsterdamse grachten. De middag werd in samenwerking met de stichting Plastic Whale georganiseerd. Alle interne medewerkers hebben meegeholpen plastic uit de grachten te halen en zijn zo op
een ludieke wijze bewust gemaakt van vervuiling door plasticafval.
Hospitality-training schoonmaak(st)ers
Sinds april 2018 vinden op de vestiging in Amsterdam meer schoonmaakwerkzaamheden overdag plaats.
Dit vergt van de medewerkers van het schoonmaakbedrijf een andere manier van werken. Ze werken niet
langer volgens een vast programma, maar ‘maken schoon wat vies is’ en omdat ze overdag meer contact
hebben met medewerkers is communicatie belangrijk. Het schoonmaakbedrijf heeft in overleg met
Brunel een opleiding ontwikkeld die gericht is op de vaardigheden die hierbij komen kijken.
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→ Hergebruik
Meubilair
Zoals eerdere jaren heeft ook in 2018 een opkoper op de vestiging Amsterdam divers kantoormeubilair
opgehaald. Het voor Brunel overbodige meubilair krijgt op deze manier een tweede leven.

→ Communicatie
De afdeling Facility informeert medewerkers in de organisatie regelmatig over milieu en facilitaire zaken
via de B-app, het communicatiemiddel voor berichtgeving naar medewerkers van Brunel.
In september 2018 heeft Brunel een enquête gehouden over de tevredenheid van de cateraar. Een van
de aandachtpunten was dat medewerkers meer behoefte hebben aan vegetarische producten. De
cateraar heeft het assortiment direct aangepast, waardoor er nu vegetarische maaltijden en
belegsoorten worden aangeboden.
In 2018 hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met leveranciers over duurzame ontwikkelingen
op het gebied van wagenpark, catering, schoonmaak en afval.

→ Brunel Sustainable Planet Community
Vanuit de holding Brunel International N.V is eind 2018 een mooi beleidsinitiatief gestart; de Brunel
Sustainable Planet Community. Door haar wereldwijde netwerk met 117 vestigingen in 44 landen in
te zetten, kan Brunel International meer impact op het gebied van duurzaamheid bereiken. Elke regio
heeft hiertoe Sustainable Planet Coördinatoren aangesteld. Voor Nederland zijn dit de Manager Facility
en de Business Process Manager/MVO-coördinator. De regio-coördinatoren leggen namens hun lokale
directie verantwoording af aan de Business Controller Brunel International. Na een nulmeting worden
verbeterplannen per regio opgesteld, de uitvoering gecoördineerd en de voortgang gerapporteerd.
Brunel Nederland verwelkomt de helderheid en focus die met dit beleid vanuit de holding aangereikt
wordt en zal waar nodig de prioritering in bestaande plannen hierop aanpassen.
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De missie van de community
“Wij helpen bij het creëren van een betere toekomst voor professionals en een betere wereld voor
toekomstige professionals.”
Doelen van de community
Brunel ondersteunt de relevante United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) op het gebied van:
■ People
Niemand wordt uitgesloten.
“Wij ondersteunen vaardige en toekomstige professionals met een afstand tot de arbeidsmarkt
(inclusiviteit).”
■ Planet
Schone oceanen.
“Wij stimuleren milieubewustzijn en duurzaamheid door initiatieven en het vestigen van aandacht op
het belang van schone oceanen en onze eigen CO2-footprint”
Brunel CSR Scorecard
In 2019 zal als eerste gestart worden met de Brunel Sustainable Planet Scorecard als nulmeting voor
Planet.
Sustainable Planet Scorecard
Tick the boxes that apply to your office

Energy
LED

Travel

Resources

CO2

Lighting*

Carbon Credits

Collect & Recycle*

Lighting in the office building

We will compensate carbon

Waste from our offices is separated

is high-efficiency (led).

emissions by planting trees

(paper, glass, plastic etc.) and
recycled.

Presence Detection*

Green Fleet

Zero Plastic *

Lights automatically turn on

Car sharing and car pooling

Zero usage of single use plastics

when someone is present and

schemes are in place by 2020.

(water bottles, plastic cutlery etc.).

turn off when not in use.

Did you
tick all
the boxes?
Green Energy
The office building runs on
green energy.

Sustainable Suppliers

Scores

Sustainability efforts of suppliers
of food, office supplies and others
are considered and evaluated.

0 to 2
Your office needs to improve to create a better environment for your
colleagues.

Climate Control
Heating, air-conditioning and
climate control is automatically
regulated for maximum efficiency.

3 to 6
Your efforts are on the right track but more is needed. Keep working
towards a better future!

7 to 9
Great! Your office is pretty sustainable! Thank you for this hard work from
all the future professionals!
* Mandatory requirement
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Resultaten Profit
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Brunel heeft zich gecommitteerd aan het samenstellen van betrouwbare financiële rapportages, streeft
transparantie na en wil een positieve bijdrage leveren aan de werkgelegenheid.

Profit
Financiële resultaten*

2017

2018

Δ

Revenue

195.259

220.148

12,7%

Gross profit

57.265

62.336

8,9%

Gross margin

29,3%

28,3%

-1,0 ppt

Operating profit (EBIT)

11.342

11.644

2,7%

EBIT percentage

5,8%

5,3%

-0,5 ppt

GRI

EC1

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

-4%

-1%

-

EC7

Rotterdam

6%

19%

-

EC7

Eindhoven

-14%

-5%

-

EC7

Enschede

14%

12%

-

EC7

Groningen

4%

3%

-

EC7

Utrecht

33%

45%

-

EC7

Zwolle

-17%

26%

-

EC7

Brunel Nederland B.V. totaal

1%

9%

-

EC7

*Bron: Brunel International annual report 2018 – zie www.brunelinternational.net
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5.1 Toelichting cijfers
Headcount development

3,000
2,800
2,600
2,400
2,200
2,000
jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec
2018

2017

EBIT The Netherlands

20,000

7,048

18,000

-1,976
-4,769

16,000
14,000
12,000

11,644

11,342

10,000
8,000
6,000
4,000
2,00
0

Total
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Financiële resultaten
Brunel Nederland is in 2018 sterk van start gegaan. Alle businesslines, behalve Insurance & Banking,
lieten ook gedurende het jaar een groei zien. De grootste businesslines Engineering en IT bereikten
zelfs nieuwe records ten aanzien van het aantal medewerkers. De businessline Insurance & Banking
ondervond een scherpe afname in de vraag en was genoodzaakt zich aan te passen aan de wijzigende
markt. In het derde en vierde kwartaal is het aantal proactief aangenomen professionals en
trainingsinitiatieven in alle businesslines verhoogd. Deze initiatieven resulteren daarmee in betreffende
kwartalen in een afname van de productiviteit en daarmee in de winstgevendheid. Als gevolg hiervan
komt de brutomarge, met 28,3% voor 2018 iets lager uit dan in 2017.
De operationele uitgaven zijn met 10% toegenomen voornamelijk als gevolg van diverse investeringen
in technologie en digitale middelen. De meeste van deze investeringen dragen inmiddels bij aan de
resultaten. Deze investeringen betroffen onder andere pilots in nieuwe markten. De pilot van een ‘end
to end’ platform ‘Pack’ in Amsterdam is in het vierde kwartaal afgerond. De opgedane ervaring uit deze
pilots zijn en zullen worden geïntegreerd in de overige dienstverlening binnen de holding, niet beperkt
tot Brunel Nederland B.V., om zo verder de toegevoegde waarde te differentiëren en bij te dragen aan
efficiëntie. De additionele kosten van deze markt initiatieven in 2018 bedroegen 2,5 miljoen Euro.
Vooruitblik
Brunel verwacht, zij het op een iets lager tempo, dat alle in 2018 geïnitieerde initiatieven zullen
bijdragen aan groei, ondanks de uitdagende marktomstandigheden. De winstgevendheid zal
toenemen, mede ondersteund door de afwezigheid van de 2,5 miljoen Euro aan kosten voor de pilots
in nieuwe markten.
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5.2 Profit MVO-programma ontwikkelingen in 2018
Navigate the Future strategie
In januari 2018 is de vernieuwde strategie aan de interne organisatie gepresenteerd.
De Brunel beleidsverklaring is in 2018 op de nieuwe strategie aangepast.
Missie
Het is onze missie om de carrièredromen en ambities van onze medewerkers te
verbinden met flexibele en structurele personeelsoplossingen voor onze klanten.
Visie
Wij willen marktleiderschap realiseren door geluk, groei en succes voor zowel onze
medewerkers als onze klanten centraal te stellen.
Kernwaarden
Bij Brunel gaan resultaatgerichtheid, ondernemerschap en integriteit hand in hand
met vertrouwen, persoonlijke aandacht en interesse in elkaar.
Deze is gebaseerd op drie pijlers:

Per pijler zijn doelstellingen geformuleerd en projecten bepaald die moeten leiden tot het gewenste
resultaat. Er is een programmamanager aangesteld die, in eerste instantie begeleid door een extern expert,
een projectenkalender heeft opgesteld en gedurende het jaar de voortgang heeft bewaakt. Deze projectenkalender is met de interne organisatie gedeeld via het intranet. Bij het opstellen van de strategie en de
projectenkalender is rekening gehouden met de input vanuit de stakeholders. Zo hadden interne medewerkers aangegeven beter geïnformeerd en betrokken te willen worden bij de voortgang van de strategie en
projecten. Hiertoe zijn maandelijks ‘stand-ups’ op de vestigen gehouden. Het managementteam en aangestelde projectleiders vertelden hier over de voortgang en ontvingen uit eerste hand feedback en vragen.
Pack
In maart 2018 lanceerde de pilot ‘Pack’, een on-demand job community. Brunel heeft met Pack een kans
benut om te leren en innoveren. Pack is een nieuw on-demand job platform waar een werkzoekende
eenvoudig een job kan vinden. Werkgevers kunnen eenvoudig flexibele werknemers selecteren en inzetten.
Pack richtte zich in eerste instantie op studentenjobs. In oktober 2018 heeft Brunel besloten de voor Pack
ontwikkelde technologie verder integreren in haar kernactiviteiten. Brunel heeft de Pack-pilot daarmee
succesvol afgesloten en richt zich nu op de verdere implementatie van deze learnings binnen Brunel.
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Resultaten Public
(Prosperity)

46

MVO-verslag 2018 Brunel Nederland B.V.

Doel van het Public-beleid is bijdragen aan de maatschappij en stakeholders betrekken bij het (MVO)
beleid van Brunel.

Public
2017

2018

Δ

Sponsoring uitgaven

13

22

69,2%

Uitgaven Brunel Foundation

27

23

-14,8%

Inkomsten (donaties) Brunel Foundation

28

17

-39,3%

GRI

EC8

Bedragen in Euro x 1.000

6.1 Toelichting cijfers
De verhoogde sponsoring uitgaven zijn in 2018 voornamelijk te toe wijzen aan de onderstaande
activiteiten tijdens de Volvo Ocean Race.

6.2 Public MVO-programma ontwikkelingen in 2018
6.2.1 Sponsoring
Evenementen vanuit het Volvo Ocean Race Brunel-paviljoen
In 2018 werd de finish van de Volvo Ocean Race gehouden in Scheveningen. Voor Brunel een geweldige
mogelijkheid om zich vanuit een eigen paviljoen te presenteren aan haar medewerkers en familie,
klanten en belanghebbenden.
Brunel sponsor van de Civil Engineering Tour 2018
In april 2018 heeft Brunel een studiereis naar Singapore vanuit de Avans Hogeschool voor vierdejaars
studenten Civiele Techniek gesponsord. 49 Studenten en enkele begeleiders bezochten in deze week
bedrijven en civiele bouwwerken in Singapore. Brunel is dit jaar sponsor van de Civil Engineering Tour.
Voor Brunel Engineering, team Bouw & Infra West, was dit een unieke kans om 49 starters civiele
techniek te leren kennen en in samenwerking met Campus Recruitment de relatie met de
Avans Hogeschool te intensiveren.
Formula Student Team Delft
In september 2018 had Brunel de eer om de aftrap van het aankomende raceseizoen van de Formula
Student Team Delft op Brunel vestiging Rotterdam te faciliteren.
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6.2.2 Bijdragen aan werkgelegenheid, vaardigheden en educatie
Brunel campus team
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 klanten 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. In 2018 is dit beleid voortgezet.
Delft Students maakt kennis met Scrum
In augustus 2018 heeft YES!Delft Students de Brunel vestiging in Amsterdam bezocht waar zij een
Scrum training kregen van twee scrummasters van Brunel. Brunel is hoofdpartner van YES! Delft
Students. Het hele jaar door worden er verschillende evenementen georganiseerd waar Brunel een
rol in heeft. Ter voorbereiding op aankomend jaar kregen zij een scrum workshop. Het nieuwe bestuur
staat aan het begin van een nieuw jaar en hebben handige tips en tricks gekregen over hoe zij op een
Agile wijze te werk kunnen gaan.

6.2.3 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.
Tech Playgrounds blij met donatie medewerkers en klanten Brunel
In maart 2018 heeft de Brunel Foundation met veel trots een cheque overhandigd aan Tech
Playgrounds naar aanleiding van de eindejaar donaties 2017 door medewerkers en klanten van Brunel.
De overhandiging vond plaats tijdens de officiële opening van het Hoofdkwartier van Tech Playgrounds
in Eindhoven. Tech Playgrounds ontvangen wekelijks zo’n 120 kinderen en jongeren die worden
begeleid door tientallen vrijwilligers. Ze komen na schooltijd samen op twaalf locaties: bij werkplaatsen,
in jeugdcentra, scholen etc. Tech Playgrounds vindt het belangrijk om jongeren zo vroeg mogelijk met
techniek en technologie in aanraking te brengen en ze enthousiast te maken. Leeftijd of schoolniveau
zijn ondergeschikt aan passie en talent.
Kennispartners Brunel Foundation
In april 2018 heeft de Brunel Foundation op uitnodiging van de Rabobank Foundation en de ABN-AMRO
Foundation een kennissessie bijgewoond voor Corporate foundations. Naast de organiserende partijen
waren o.a. ASR, Akzo Nobel, Delta Lloyd, Achmea, ING, Flanderijn en de Erasmus Universiteit aanwezig.
Heel waardevol om inspirerende verhalen te horen rondom het thema ‘medewerkersbetrokkenheid’.
Ongeacht de grootte en de verschillen tussen de Corporate foundations hebben we allemaal één doel:
samen met de medewerkers het verschil maken. De passie en inzet van medewerkers, partners en de
foundation bepaalt de impact.
48

MVO-verslag 2018 Brunel Nederland B.V.

Volvo Ocean Race Kids Day
In juni 2018 organiseerde de Brunel Foundation, in samenwerking met Tech Playgrounds verschillende
activiteiten waarbij techniek, IT, water, zeilen en teamwork centraal stonden. Een geweldige dag in het
Brunel paviljoen op het Volvo Ocean Race evenemententerrein.
Gastles voor de Junior Innovation Challenge.
In augustus 2018 verzorgde Won van Kalsbeek in het kader van de Junior Innovation Challenge, jaarlijks
georganiseerd door Jet-Net & TechNet, een aantal gastlessen. De Challenge was erop gericht om leerlingen van het voortgezet onderwijs in de leeftijd van 10-16 jaar te enthousiasmeren voor het werken in
de technologie en kennis te laten maken met het bedrijfsleven én innovatief denken. Won van Kalsbeek
is Scrum Master bij ABN-AMRO, divisie Apps & Digital Innovations, waar onder andere de succesvolle
app Tikkie is bedacht en wordt doorontwikkeld. Daarnaast zet zij zich in haar vrije tijd in als vrijwilliger
voor de Brunel Foundation en andere maatschappelijke initiatieven.
Applicatie voor de Reddingsbrigade Nederland
In september 2018 is op vrijwillige basis Brunel Software Solutions gestart met de ontwikkeling van
een evenement managementapplicatie in opdracht van de Brunel Foundation voor de Reddingsbrigade
Nederland. De reddingsbrigades zijn in het hele land preventief aanwezig bij veel water gerelateerde
evenementen en hebben daarbij in toenemende mate een toezicht- en hulpverleningstaak. De
reddingsbrigades begeleiden in Nederland naar schatting 2.000 evenementen per jaar. Om de
reddingsbrigades in deze taak te faciliteren werken de partijen samen aan het opzetten van een
professionele webapplicatie om deze evenementen in goede banen te leiden. Om de Reddingsbrigade
nog beter van dienst te zijn, heeft Brunel 10 enthousiaste Software Engineering Trainees toegevoegd
aan het projectteam. Om deze samenwerking kracht bij te zetten zijn de Trainees, de Brunel Foundation
en enkele projectleden bij de Reddingsbrigade in IJmuiden op werkbezoek geweest en heeft iedereen
aan den lijve mogen ondervinden dat de vrijwilligers van de Reddingsbrigade belangrijk werk hebben en
onmisbaar zijn in tal van (gevaarlijke) situaties.
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6.2.4 Stakeholderdialoog
De resultaten van de stakeholderdialoog zijn verwerkt in de materialiteitsmatrix aan het begin
van dit verslag.

→ Communicatiemiddelen
Communities
Naar aanleiding van de verkregen input uit dialoog met specialisten met betrekking tot betrokkenheid
en loopbaanontwikkeling heeft Brunel in haar Navigate the Future projectenkalender dit project
‘Communities’ opgenomen. Een community is een platform voor vakspecialisten/thema’s. Opgeleverd
zijn een toolkit voor opzet en beheer van een community vanuit de businesslines. Verdere inrichting en
evaluatie vindt plaats in 2019.
Instagram
In september 2018 is Brunel gestart met eigen Instagram account voor Brunel Nederland (@brunel_nl).
Brunel is gestart met Instagram omdat met name de jongere doelgroep (leeftijd: 18 - 24) nog niet
optimaal bereikt wordt. De content op het Brunel Insta-kanaal zal voornamelijk bestaan uit – voor deze
doelgroep – relevante content en activiteiten met betrekking tot bijvoorbeeld Campus, traineeships en
interactives.

→ Sociale bijeenkomsten en interactives
Brunel heeft ook in 2018 diverse interactives georganiseerd. Dit zijn kleinschalige medewerkersbijeenkomsten met als doel het delen van kennis, het binden van medewerkers en het creëren van meer
betrokkenheid.
Brunel IT Community interactives
Voor de specialisten van Brunel IT zijn in 2018 diverse interactives georganiseerd op het gebied van
uiteenlopende IT gerelateerde onderwerpen.
Internationale Recruitment Meeting
In september 2018 heeft een inspirerende Recruitment Meeting plaats gevonden met een internationaal
tintje. Alle recruiters en sourcers van Nederland waren aanwezig en daarnaast waren er ook recruiters en
andere collega’s uit onze kantoren in Manchester, Bremen en Mechelen. Het was een veelzijdige ochtend
met internationale gastsprekers zoals de Head of Talent acquisition van TomTom en twee internationale
recruitment trainers uit Dublin, van Social Talent.
Brunel Interactive over mindfulness
In oktober werd een Brunel Interactive over mindfulness georganiseerd voor alle medewerkers op het
Brunel kantoor in Eindhoven.
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→ Dialoog met interne medewerkers
Meyer Monitor
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. Hoewel de aandacht behoevende onderwerpen
grotendeels gelijk zijn gebleven aan de uitkomsten van het onderzoek gehouden in 2017, valt op dat
‘financieel pakket’ (personeelsregelingen en beloning) nu bovenaan staat. Evenals in 2017 blijkt verder
dat de onderwerpen ‘transparante communicatie’ (kwaliteit van de organisatie), en ‘carrière eigendom’
(persoonlijke ontwikkeling) – blijvende aandacht behoeven. ‘Open voor samenwerking’ (cultuur van de
organisatie), ‘solide reputatie’ (imago van de organisatie) ‘Betrouwbaarheid’ (direct leidinggevende) en
‘vrijheid van handelen’ (persoonlijke kracht) worden het hoogst gewaardeerd.
Exit-rapportage interne medewerkers
Aan het einde van een dienstverband wordt elke medewerker gevraagd deel te nemen aan het Exit
onderzoek. Brunel beoogt hiermee inzicht te verkrijgen in de redenen waarom medewerkers Brunel
verlaten zodat we ons beleid hierop kunnen aanpassen. Uit de rapportage van 2018 blijkt dat 75% van
de personen die uit dienst is gegaan en deel heeft genomen aan het onderzoek als reden opgeeft;
‘gevraagd voor een andere functie’ of ‘anders’.

→ Dialoog met specialisten
Enquête
In januari 2018 is door de afdeling Marketing een enquête gehouden onder alle op dat moment in
dienst zijnde specialisten waarvan 25% heeft deelgenomen aan het onderzoek. Dit onderzoek had tot
doel om inzicht krijgen in waarom specialisten bij Brunel werken, wat hun motieven zijn voor het blijven
werken bij Brunel en wat zij graag meer/beter verwachten van Brunel als werkgever.
Net promotor score (NPS) specialisten (Voice of the customer)
Eind 2018 heeft Brunel een NPS-onderzoek gehouden onder haar specialisten. Dit is een nulmeting
om zo op gelijke wijze in volgende jaren het effect van genomen maatregelen te kunnen meten. Het
resultaat van dit onderzoek bestaat uit het NPS-cijfer 4,2 en open feedback die opgenomen is in
onderstaande totaal input uit dialoog met specialisten.

NPS = % Promotors - % Detractors
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Medewerkerbeleving: de Employee Value Proposition (EVP)
In opdracht van Brunel heeft de firma PROOF in 2018 het raamwerk voor een aanvullende Employee
Value Proposition (EVP) ontwikkeld. Een EVP is de oprechte belofte die Brunel aan haar (toekomstige)
medewerkers doet en aan huidige medewerkers waarmaakt. Brunel maakt deze beloftes intern waar en
werkt aan continue verbetering zodat ze gezien en gevoeld worden door medewerkers. In plaats van de
beloftes te communiceren is het de bedoeling dat medewerkers de waarden positief beleven. Ten
behoeve van het eindresultaat van de EVP is deskresearch uitgevoerd en zijn interviews met 23
specialisten (IT, Engineering, Insurance & Banking) en 7 interne medewerkers gehouden. De uitkomst
van de EVP is opgenomen in de Navigate the Future-strategie en de daar deel van uitmakende
projectenkalender.
Exit-rapportage specialisten
Aan het einde van een dienstverband wordt elke medewerker gevraagd deel te nemen aan het Exit
onderzoek. Brunel beoogd hiermee inzicht te verkrijgen in de redenen waarom medewerkers Brunel
verlaten zodat we ons beleid hierop kunnen aanpassen. Uit de rapportage van 2018 blijkt dat 86% van
de specialisten die uit dienst zijn gegaan en deel heeft genomen aan het onderzoek als reden opgeeft;
‘overname door klant’, ‘einde project’, ‘gevraagd is voor een andere functie’ of ‘anders’.
Totaal input voor beleidsaandachtspunten uit dialoog met specialisten:
■ Opleiding en loopbaanontwikkeling
■ Contractvoorwaarden
■ Nakomen van afspraken, betrouwbaarheid
■ Betrokkenheid en communicatie
■ Contact met de interne (sales) collega’s
■ Contact met vakgenoten
■ Brunel positionering als werkgever voor langere termijn
Deze input is opgenomen in de materialiteitsmatrix als weergegeven in het betreffende hoofdstuk aan
het begin van dit verslag. Daarnaast zijn er diverse projecten opgenomen die de gewenste beleidsverbetering moeten opleveren volgens de Navigate the Future-strategie.

→ 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. Kandidaten zijn in principe niet
inhoudelijk bekend met ons MVO-beleid. Zij hebben hier ook geen inhoudelijke mening over. Wel wordt het
als iets positiefs gezien dat wij een actief MVO-beleid hebben. Met name de People-elementen worden
belangrijk gevonden (persoonlijke ontwikkeling) en vraag om het creëren van werkgelegenheid.

Kandidaattevredenheid

Rapportcijfer
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2017

2018

Δ

8,1

8,1

0%
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→ Dialoog met klanten
Input van klanten 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.
Naast de leveringszekerheid van bekwame specialisten en goed contact met de Brunel consultants,
vinden klanten de MVO-thema’s integriteit, SROI en aandacht en ontwikkeling voor de ingezette
specialisten belangrijk.
Klanttevredenheidsonderzoeken 2018
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.

Klanttevredenheidsonderzoeken
2017

2018

Δ

Gemiddeld rapportcijfer na afloop van een
detachering

7,6

7,7

1,3%

Gemiddeld rapportcijfer tijdens de looptijd van
een detachering

7,8

7,9

1,3%

Tender-analyse 2018
Onderstaande input is verkregen door tenders en aanbestedingen waar Brunel op ingeschreven heeft,
inhoudelijk te bekijken op de vragen en eisen die gesteld worden met betrekking tot MVO. Hieruit blijkt dat
de klanteis ten aanzien van social return on investment, vooral door overheden, aanzienlijk is toegenomen.

Tender-analyse
Onderwerp

2017

2018

Δ

Aanbestedingen/tenders waarin een vraag
werd gesteld over MVO

67%

74%

7 ppt

Bevat vraag over ethisch gedrag

33%

40%

7 ppt

Bevat vraag over arbeidsomstandigheden en
‘volwaardig werk’-gerelateerde zaken

23%

15%

-8 ppt

Bevat vraag over SROI

7%

53%

46 ppt

Overheidsaanbestedingen met een SROI-vraag

43%

60%

17 ppt
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Samenvatting van bijeenkomsten met klanten
2018 stond in het teken van onze deelname aan de Volvo Ocean Race waar we ook klanten bij
betrokken hebben. Tijdens de finishweek in Scheveningen organiseerden we een klantenmiddag op het
strand. Ruim 500 klanten werden ontvangen in het Brunel-paviljoen waar ze een presentatie
kregen over de race en Team Brunel. Daarna was er tijd om te netwerken onder het genot van een
lopend buffet of om de activiteiten op Race Village te ontdekken. Op de dag van de In-Port Race waren
er 100 klanten als gast aanwezig op onze gebrande bezoekersboot. Vanaf het water konden ze live de
In-Port Race aanschouwen en netwerken tijdens een lunch op de boot. Het voornaamste doel van deze
evenementen was om relaties met bestaande klanten te verstevigen in een informele setting.
Rondetafelsessie
De businessline Insurance & Banking heeft in het voorjaar van 2018 een rondetafelsessie georganiseerd
om met klanten uit de financiële dienstverlening te sparren over trends en ontwikkelingen binnen hun
vakgebied. Vanuit Brunel werden er inzichten en onze visie op de arbeidsmarkt gedeeld. In totaal
waren er 12 klanten aanwezig en allen gaven aan de middag als inspirerend te hebben ervaren. Het
doel van de middag was met name om het gesprek met klanten op gang te brengen en onze rol als
partner te benadrukken.
Vaardag
In september 2018 hebben de businesslines Marketing & Communicatie en Insurance & Banking een
vaardag georganiseerd, waarbij zij met een selecte groep klanten zijn gaan varen op de VO65 Team
Brunel. Een informele ochtend of middag op het water die werd afgesloten met een lunch of diner. Ook
hier was het doel weer om relaties met bestaande klanten te verstevigen zonder commerciële insteek.

→ Dialoog met de directie van Brunel International N.V.
De onderstaande informatie komt uit het jaarverslag van Brunel International N.V. over verslagjaar 2018
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 klanten;
■ zaken doen 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
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. De beschikbaarstelling van systemen, apparatuur, support en beheer
gebeurt door de centrale IT-afdeling.
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→ Dialoog met freelancers en ingeleenden
Dialoog met freelancers heeft net als in voorgaande jaren plaatsgevonden door middel van persoonlijke
gesprekken. Er zijn geen significante wijzigingen ten opzichte van 2017.

→ 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.

→ 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 moet
voldoen. De resultaten hiervan zijn beschreven in het hoofdstuk Resultaten Legal.
Branchevereniging voor Detacheerders
Omdat er geen vertegenwoordigend orgaan was voor Detacheerders hebben 13 detacheerders het
initiatief genomen om de Vereniging voor Detacheerders Nederland op te richten. In oktober is dit
initiatief geïntroduceerd en zal in februari 2019 starten. Brunel is voorzitter van deze vereniging. Doel is
om als gesprekspartner bij wetswijzigingen op te treden bij voorgenomen wetswijzigingen. VvDN wil ook
gesprekspartner zijn in de dialoog over inrichting van de arbeidsmarkt.
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Resultaten Legal
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Doel van het Legal-beleid is het voortdurend voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving.
Wet DBA
In het regeerakkoord 2017 – 2021 is het voorstel opgenomen de wet DBA te vervangen. Als reactie
hierop heeft Brunel besloten af te stappen van freelance-contracten met een uiterlijke einddatum van
30 juni 2018 en een maximale inzet van 9 maanden.
Wijziging Pensioenregeling
Zoals eerder onder People beschreven heeft Brunel gehoor gegeven aan de gewijzigde wet en regelgeving
ten aanzien van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.
AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. De Brunel
bedrijfsvoering is hierop aangepast.
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MVO-bedrijfsvoering
overkoepelend

60

MVO-verslag 2018 Brunel Nederland B.V.

8.1 Stakeholderbelang en -invloed matrix
■

Gedetacheerde specialisten

Betrekken

Interne medewerkers
Kandidaten

■

Betrekken

■

Betrekken

■

Betrekken

■

Tevreden houden

●

Informeren

Klanten
Directie Brunel international
Freelancers/ingeleende
specialisten
Overheid

△ Monitor

Strategische leveranciers

△ Monitor

Branchegenoten

Informeren

Betrekken

Monitoren

Tevreden houden

Mate van invloed

Wijzigingen ten opzichte van 2017
De mate van invloed van Freelancers en ingeleende specialisten is afgenomen daar Brunel zich richt op
specialisten in dienst van Brunel.
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8.2 Organisatorische wijzigingen
→ Vestiging-

en businessline-wijzigingen

De Businessline Brunel HR is samengevoegd met de businessline Brunel Marketing & Communicatie
onder leiding van Richard Dijkman.
De Businessline Resourcing Solutions is een team geworden onder de businessline Brunel Engineering
onder leiding van Sadako Huitema.

→ Personele

wijzigingen

Xavier Hardy is Businessline Manager geworden voor zowel de businessline Brunel Finance & Risk als
Brunel Insurance & Banking.
Per 1 januari 2019 is de Manager Finance Brunel Nederland a.i. vervangen door Adriaan Pons.
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8.3 Brunel MVO-model en Managementteam (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 managementteam
(MT) onder leiding van de Directeur Brunel Nederland.
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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
■ Xavier Hardy, Businessline Manager Brunel Insurance & Banking en Brunel Finance & Risk
■ Stefano van de Sant, Manager Sourcing & Recruitment
■ Ellen Schouten, Manager HRM Brunel Nederland
■ Adriaan Pons, ad interim-Manager Finance Brunel Nederland
■ Steven Biester, Manager Global Marketing
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

8.4 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.

8.5 Verslag scope
Wel in scope

Niet in scope

Brunel Nederland B.V.

Brunel International N.V.

De Nederlandse wet- en regelgeving
De als strategisch benoemde leveranciers van personeelsvoorzieningen, trainingsbureaus, kantoorbenodigdheden, wagenpark, diensten, vastgoed en energie

Overige leveranciers

Arbo-, gezondheids- en veiligheidsbeleid direct gerelateerd aan onze interne medewerkers en specialisten
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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