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Voorwoord
Brunel Nederland B.V. is zich bewust van haar brede invloed op
mensen, de maatschappij en het milieu. Wij realiseren ons dat wij,
mede door de omvang van onze organisatie, een voorbeeldfunctie
vervullen en dat wij op verantwoordelijke wijze invulling kunnen
geven aan onze invloed op deze factoren.
Als maatschappelijk verantwoorde onderneming houden wij, naast het streven naar winst,
rekening met het effect van onze activiteiten op het milieu en op de menselijke aspecten
binnen en buiten de organisatie. Dit is vastgelegd in ons MVO beleid dat volledig geïntegreerd is in de kernprocessen van onze bedrijfsvoering. Het MVO beleid is gebaseerd op
de pijlers People, Planet, Profit & Prosperity en Public. In dit verslag rapporteren wij over
onze MVO resultaten in 2014.
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Stakeholdermanagement,
informatie en communicatie

Brunel Nederland B.V. is een dochter van Brunel International N.V.
Brunel is een internationale zakelijke dienstverlener gespecialiseerd in projectmanagement,
detachering en consultancy in de vakgebieden Engineering, Finance, IT, Legal, Marketing &
Communicatie en alle disciplines in de wereldwijde olie- en gasindustrie.
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Dienstverlening Brunel Nederland B.V.
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Omvang en cijfers Brunel Nederland B.V.
2013

2014

∆

GRI

Revenue*

160.062

175.372

10%

EC1

Gross profit*

49.235

50.711

3%

EC1

Gross margin*

30,8%

28,9%

-1,9 ppt

EC1

Operating costs*

34.156

38.899

14%

EC1

Operating profit (EBIT)*

15.079

11.812

-22%

EC1

EBIT percentage*

9,4%

6,7%

-2,7 ppt

EC1

Gemiddeld aantal directe medewerkers*

1.830

1.978

8%

LA1

Gemiddeld aantal indirecte medewerkers*

319

348

9%

LA1

*Bron: Brunel International annual report 2014 – zie www.brunelinternational.net		
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Wijzigingen en
behaalde
onderscheidingen

Onderscheidingen
‘Beste werkgever’ branche zakelijke dienstverlening!
Brunel is uitgeroepen tot ‘Beste Werkgever’ in de branche ‘zakelijke dienstverlening’
in het onderzoek naar Beste Werkgevers 2014. Daarnaast is Brunel op de negende positie
geëindigd in de Beste Werkgever lijst in de categorie ‘meer dan 1.000 medewerkers’.
Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door Effectory en Intermediair, waarbij
200.000 medewerkers meer dan 300 werkgevers beoordelen.

Certificaten
In 2014 is de VCU 2011/05 voor het Engineering team op de vestiging Amsterdam
uitgebreid tot certificering van alle vestigingen van de businessline Engineering.
Dit certificaat borgt aantoonbare bewaking van veiligheid en gezondheid in de operationele
uitvoering van detacheringen.
VCU Certificaat Nr. I5I958-20I4-ASCC-NLD-RvA, Rev. I. Geldig tot 27 november 2017.
In 2014 heeft Brunel Nederland het certificaat MVO Prestatieladder, niveau 3 succesvol
vernieuwd.
MVO Prestatieladder, niveau 3, Hoofd certificaat Nr. 162031-2014-OTH-NLD-DNV.
Geldig tot 6 december 2017.
Het ISO 9001:2008 certificaat is succesvol vernieuwd.
ISO 9001:2008 Hoofd Certificaat Nr. 165032-2014-AQ-NLD-RvA.
Geldig tot 6 december 2017.
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Het FIRA Zilver niveau is in 2014 geprolongeerd.
FIRA verifieert en maakt MVO informatie over bedrijven inzichtelijk via een platform
op internet, zodanig dat onze (potentiële) opdrachtgevers ons mede op duurzaamheid
kunnen beoordelen en selecteren. Geldig tot 7 februari 2016
Brunel voldoet ook in 2014 aan de NEN 4400-1 norm en is als zodanig geregistreerd
bij de Stichting Normering Arbeid. Deze registratie garandeert onder andere dat de (personeels)administratie op orde is, dat loonheffingen en/of omzetbelasting correct wordt
vastgesteld en afgedragen en dat de medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland
te verrichten. Inspecties worden halfjaarlijks uitgevoerd door VRO Certification.

Wijzigingen
•• Vanwege de bij Brunel België aanwezige expertise op het gebied van Life Sciences
en Healthcare wordt de businessline Healthcare per oktober 2014 vanuit België
gemanaged. Deze businessline valt thans buiten de scope van Brunel Nederland.
•• De samenstelling van het Management Team is gewijzigd.
Zie hoofdstuk ‘Bestuur en verantwoordelijkheid’.
•• Vestigingswijzigingen Deventer, Eindhoven en Utrecht als eerder vermeld.
•• De meetmethoden en/of definities voor sommige Key Performance Indicatoren zijn,
waar aangegeven in betreffend hoofdstuk, verbeterd ten opzichte van 2013.
Voor een goede vergelijking zijn de prestaties in 2013 en 2014 volgens dezelfde
vernieuwde methode berekend.
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Verslag profiel

Verslag
parameters

Periode

1 januari tot en met
31 december 2014
Vorig verslag

MVO jaarverslag 2013

Rapportage cyclus

jaarlijks

Contact voor vragen

Monique Breur,
Business proces manager en
MVO Coördinator,
Email adres: m.breur@brunel.net,
Telefoonnummer: 020-312 5000
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Inhoudskeuze en doelgroep
Inhoudskeuze
In lijn met de MVO Prestatieladder rapporteert Brunel in basis volgens het principe van
People, Planet en Profit & Prosperity. Daarnaast wordt stakeholdermanagement onder
de noemer Public gerapporteerd. Dit noemen wij het Brunel MVO model.
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Het Brunel MVO model:

Planet

• Reductie energieverbruik
en emissies
• Reductie grond- en
afvalstoffen

Profit & Prosperity
• Transparantie
en controle
• Regionale kantoren
• Financiële stabiliteit

People

• Ontwikkelingsmogelijkheden
en kansen
• Gezond, ﬁt, vitaal
en tevreden
• Veilig werken
• Zero tolerance
t.o.v. discriminatie
• Eerlijk zaken
doen

Public

• Stakeholdermanagement
• Sponsoring

Legal

• Voldoen aan weten regelgeving

k

D

o

Ch

ec

Doelgroep
In lijn met niveau 3 van de MVO Prestatieladder, bestaat de doelgroep van dit rapport
primair uit personen die direct betrokken zijn bij de dienstverlening van Brunel; onze
stakeholders (specificering in hoofdstuk ‘Stakeholder betrokkenheid’). Daarnaast kunnen
alle geïnteresseerden dit rapport lezen op onze internetsite www.brunel.nl.
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Verslag scope

Uitsluitingen van de MVO Prestatieladder, niveau 3 norm
De MVO Prestatieladder norm kent 33 indicatoren die in lijn zijn met de indicatoren als

Wel in scope

Niet in scope

Brunel Nederland B.V.

Brunel International N.V.

De Nederlandse wet & regelgeving.
De als ‘strategisch’ benoemde leveranciers
van personeelsvoorzieningen, trainingsbureaus,
kantoorbenodigdheden, wagenpark, diensten,
vastgoed, energie en water.

Overige leveranciers.

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 die met
eigen vervoer reizen.

VCU 2011/05 norm: Businessline Brunel
Engineering, inclusief de teams Embedded
Systems en Finance & Risk in Utrecht.

Overige businesslines / teams.

opgenomen in de Global Reporting Initiative (GRI). Van deze indicatoren hebben wij de
onderstaande uitgesloten:
Norm item

Omschrijving

Uitsluit reden

Indicator 11

Beveiligingsbeleid.

Brunel heeft geen beveiligingspersoneel
in dienst.

Indicator 26

Biodiversiteit.

Brunel is een dienstverlenende kantoororganisatie, die met haar activiteiten geen
significante impact heeft op de biodiversiteit
in de omringende leefomgeving.

Indicator 26

Producten en diensten, de mogelijkheid tot recycling hiervan en geven
van milieurelevante informatie.

Brunel levert mensen en geen producten.

Indicator 29

Naleving milieuzaken.

Brunel is een organisatie die haar activiteiten
uitvoert volgens de geldende wet- en regelgeving. Bij niet naleving hiervan gelden de
reguliere wettelijke sancties.

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 Governance Verklaring zijn raadpleegbaar op de de internetsite en in het
jaarverslag van Brunel International op www.brunelinternational.net.

Bestuur en
verantwoordelijkheid

Het actuele management team van Brunel Nederland B.V.
De samenstelling van het Management Team (MT) van Brunel is in het verslagjaar
gewijzigd. In nomember 2014 heeft Chief Operating Officer Europe, Jeroen Ekkel, de
organisatie verlaten. Hij was zowel eindverantwoordelijk voor het MT als manager van de
businesslines IT en Engineering. Thans is Jan Arie van Barneveld, Chief Executive Officer
Brunel International N.V., eindverantwoordelijk voor Brunel Nederland B.V. De dagelijkse
commerciële leiding is in handen van commercieel directeur Maikel Pals. Daarnaast zijn
Marco Visser en Richard van der Gaag benoemd tot Businessline Manager IT en Engineering. Zowel Maikel Pals als Marco Visser en Richard van der Gaag zijn gepromoveerd
vanuit de eigen organisatie. Daarnaast is Marketing Manager Maarten Bokhoven uit
dienst getreden. Hij is opgevolgd door Steven Biester, Manager Global Marketing.

20

21

Maikel Pals

Ellen Zonnenberg

Commercieel Directeur Brunel Nederland

Manager HRM Brunel Nederland

Maikel werkt sinds 2007 bij Brunel. Per 1 april 2015 is hij benoemd in zijn

Ellen werkt sinds 2007 bij Brunel. Zij is verantwoordelijk voor het HR- en

huidige functie. Daarnaast geeft hij leiding aan de businesslines Finance,

Arbo beleid en de personeelsvoorzieningen van Brunel Nederland B.V.

Legal en Marketing & Communicatie.

Daarnaast vervult Ellen de rol van HR Manager voor de businessline IT.

Richard van der Gaag

Jaap van der Mark

Businessline Manager Engineering

Manager Finance Brunel Nederland

Richard werkt sinds 2005 bij Brunel en heeft in diverse functies binnen de

Jaap werkt sinds 2010 bij Brunel en is verantwoordelijk voor de gehele

businessline Engineering zijn Brunel ervaring opgedaan. Sinds 12 december

back office Finance & Administration, waaronder vallen: Shared Service

2014 is hij businessline manager Engineering en lid van het Management

Center (SSC), Salarisadministratie en Debiteurenadministratie

Team.

Marco Visser

Steven Biester

Businessline Manager IT

Manager Global Marketing

Marco werkt sinds 2002 bij Brunel en heeft in diverse functies binnen de

Steven is in 2015 benoemd in deze functie. Voordien was hij bij Brunel

businessline IT ervaring opgedaan. Sinds 1 januari 2014 is hij verant-

sinds eind 2013 projectmanager Team Brunel in de Volvo Ocean Race

woordelijk voor de businessline IT en lid van het Managment Team.

2014/15.

De specialismen Projecten & Consultancy en Sourcing Solutions vallen
ook onder zijn leiding.
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Management Team verantwoordelijkheid
Onder leiding van de CEO van Brunel International N.V. stuurt het MT de Nederlandse
organisatie aan. Met goedkeuring van Brunel International N.V. worden door het MT het
beleid en de doelstellingen bepaald. Het MT stelt de strategie voor Brunel Nederland
vast en zorgt ervoor dat de middelen (personeel, kennis, faciliteiten etc.) aanwezig zijn
om de doelen te bereiken. Het MT monitort de bedrijfsvoering op basis van KPI’s,
rapportages en in- en externe audits en stuurt bij indien nodig. Tot slot ziet het MT toe
op naleving van onze gedragscode. Deze gedragscode treft u op de volgende pagina aan.

Management systeem
De bedrijfsvoering van Brunel Nederland B.V. wordt volgens een ISO 9001 gecertificeerd
managementsysteem gemanaged. Conform de voorschriften van de MVO Prestatieladder niveau 3 is het MVO beleid daarin integraal opgenomen. Het managementsysteem beschrijft de werking van onze bedrijfsvoering met betrekking tot onze
primaire processen en de daar direct mee samenhangende ondersteunende processen.
Door deze gestructureerde werkwijze bereiken wij de doelstellingen, wordt efficiency
vergroot en de stakeholdertevredenheid verhoogd. Brunel streeft hierbij naar continue
verbetering van haar organisatie zodat de dienstverlening steeds voldoet aan de
behoeften en verwachtingen van de stakeholders.

Continue verbetering
Door plan- en doelmatig te werken (PLAN), het werk uit te voeren volgens vastgelegde
procedures (DO), dit te monitoren met behulp van KPI’s, rapportages, audits en
stakeholderuitvraging (CHECK) en bij te sturen indien nodig (ACT) werkt Brunel continu
aan verbetering van de bedrijfsvoering en stakeholdertevredenheid.
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Gedragscode Brunel Nederland B.V.

Arbeid en arbeidsomstandigheden

Vanaf de oprichting in 1975 streeft Brunel ernaar om een betrouwbare onderneming

Binnen de onderneming dienen geldende arbeidsnormen te worden nageleefd. Brunel en

te zijn die de bedrijfsvoering op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze

de zakenpartners zullen in geen geval gebruik maken van gedwongen arbeid, kinderarbeid

uitoefent. In dit kader ziet Brunel er op toe dat zij een bijdrage levert aan de behoefte van

of anderszins in strijd met de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie

de huidige generatie zonder dat dit ten koste gaat van toekomstige generaties.

van de Verenigde Naties handelen. Brunel en de zakenpartners bieden gelijke kansen

De maatschappelijke verantwoordelijkheid bestaat uit een transparant behoorlijk

aan hun medewerkers zonder discriminatie naar ras, geslacht, herkomst, sociale status,

bestuur dat gericht is op eerlijk zaken doen. Hierbij bewaakt Brunel de balans tussen het

leeftijd, religie, politieke opvatting, geaardheid en gezondheid. Brunel en de zakenpartners

behalen van de commerciële doelstellingen, het welzijn van de belanghebbenden bij haar

zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden, beschermen de gezondheid van

onderneming en de belasting van de bedrijfsvoering op het milieu. Brunel verwacht dat

hun medewerkers en voeren een personeelsbeleid waarbij de persoonlijke ontwikkeling

elke partij waarmee zaken wordt gedaan, de zakenpartners, de navolgende uitgangs-

van medewerkers wordt aangemoedigd.

punten onderschrijft.

Naleving, rapportage en verificatie
Ondernemingsbeleid

Brunel en zakenpartners dragen er zorg voor dat hun medewerkers deze beginselen

Brunel doet uitsluitend zaken met betrouwbare partijen. Zowel Brunel als de zaken

kennen, begrijpen en daar naar handelen. Zij hanteren hiervoor (interne) controle- en

partners hebben een beleid dat is gebaseerd op integer en transparant bestuur met

managementsystemen en leggen hierover op verzoek van belanghebbenden verant
-

een goed toezicht hierop en een verantwoordingsplicht naar de belanghebbenden bij

woording af.

de onderneming. Zij doen integer en eerlijk zaken en bevorderen open mededinging.
Zij conformeren zich aan alle relevante wetgeving en erkennen en respecteren de
fundamentele mensenrechten.

Maatschappij en het milieu
Brunel en de zakenpartners voeren de bedrijfsactiviteiten uit vanuit een breed
maatschappelijk bewustzijn. Door de aard van de bedrijfsvoering van Brunel ligt de
nadruk op aspecten die een relatie hebben met arbeid in de meest brede zin van het
woord. Daarnaast streeft Brunel naar het leveren van een constructieve bijdrage aan
de leefbaarheid van de samenleving door waar mogelijk maatregelen te treffen die
het milieu ontlasten. Brunel en de zakenpartners hebben dan ook duurzame interne
bedrijfsprocessen en leveren duurzame producten en/of diensten die zo min mogelijk
milieubelasting veroorzaken.
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Stakeholder keuze
In lijn met de scope volgens MVO Prestatieladder niveau 3 ziet Brunel haar stakeholders
als groepen personen die direct belang hebben bij onze dienstverlening, of die geraakt
worden door het voorkomen van een negatief effect als gevolg van de uitoefening van

Stakeholder
betrokkenheid

activiteiten door onze organisatie. De gekozen stakeholdergroepen zijn weergegeven in
de matrix op de volgende pagina.

Weging van invloed en belang/impact
De gekozen stakeholdergroepen zijn gewogen op:
•• Invloed: De mate waarop de stakeholdergroep en Brunel elkaar (wederzijds)
kunnen beïnvloeden met betrekking tot besluitvorming of het bestaan van
een (wederzijdse) afhankelijkheid.
•• Belang / impact: De mate van wederzijds belang of de impact die de
stakeholdergroep en Brunel bij/op elkaar hebben.
Een voorbeeld: De invloed die Brunel kan uitoefenen op wet- en regelgeving van de
overheid is gering en eenzijdig. Wet- en regelgeving heeft uiteraard wel impact op de
wijze waarop Brunel haar bedrijfsvoering dient in te richten en uit te voeren.
Het resultaat van onze stakeholderweging is weergegeven in de matrix op de volgende
pagina. Hoe verder rechtsboven een stakeholdergroep zich bevindt, hoe actiever deze
wordt gehoord en actief betrokken is bij ons (MVO) beleid. De stakeholders worden
onder andere door middel van het intranet en de internetsite www.brunel.nl bij het beleid
betrokken en over het beleid geïnformeerd. De dialoog met onze belangrijkste stakeholders vindt plaats in de dagelijkse praktijk. Indien nodig vindt actieve uitvraging plaats
in de vorm van een onderzoek.
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Stakeholdermanagementproces
Mate van belang/impact

Informeren

Betrekken

Doel: Het blijvend passend houden van de samenstelling van de stakeholdergroep
alsmede de mate van hun invloed op en belang bij onze bedrijfsvoering. Het actief horen
en betrekken van stakeholders bij onze bedrijfsvoering.

Input

proces

output

Stakeholder invloed en
belang sheet

Management Team
Goedkeuring

Monitoren

Tevreden houden

Stakeholder
communicatie

2

MVO Team
Actualiseert jaarlijks
de overzichten.

Mate van invloed

Ja
MVO Team
Verzamelt de stakeholder input

3
Nee

Stakeholder samenstelling
overzicht

Benadering

Stakeholdergroep

Stakeholder invloed
en belang sheet

Overzicht waarin stakeholders
aan de 33 MVO indicatoren
zijn toegewezen

Taakverdeling MVO team:
Manager HRM: People
Manager Facillity: Planet
Manager Finance: Profit & Prosperity
Legal Counsel: Wet & Regelgeving
o.i.v. de Business Proces manager
(in haar rol als MVO coördinator

4

MVO Team
Groepeert en analyseert
inhoudelijke feedback van
stakeholders. Verwerkt
dit tot een presentatie

Communicatie per stakeholdergroep
gebaseerd op belang en
invloed per stakeholdergroep
Business planning proces

5

Management Team
Beslist over evt.
beleidsaanpassing

N.V.

Stakeholders
geïnformeerd
over resultaat

6

Stakeholder
communicatie
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MVO Team
Coördineert het
informeren van
stakeholders over ons
(aangepaste) beleid

Materialiteit: Wat doet ertoe voor Brunel op MVO gebied
MVO is een zeer breed begrip. Brunel heeft in 2014 in een materialiteitsmatrix,
met behulp van het FIRA platform en stakeholderinput, inzichtelijk gemaakt wat volgens
Brunel en haar stakeholders op maatschappelijk gebied echt belangrijk is. Het FIRA

MVO
resultaten 2014

platform is een digitaal register waar bedrijven (leveranciers) hun MVO-prestaties zichtbaar maken aan klanten (inkopers). FIRA verifieert de informatie zodat deze betrouwbaar is. Het FIRA platform bevordert transparantie. Er zijn verschillende niveaus waarop
een bedrijf kan rapporteren; van basis tot en met platina. In 2013 rapporteerde Brunel
als eerste detacheringsbureau in Nederland in op zilver niveau. Bewijs van verificatie,
de volledige materialiteitsmatrix en CSR Scorecard zijn te raadplegen op www.fira.nl.

Voor Brunel materiële MVO onderwerpen

People
Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk
•• Verhouding tussen werkgever en werknemer
•• Arbeidsvoorwaarden
•• Veilige- en gezonde werkomstandigheden
•• Persoonlijke ontwikkeling

Eerlijk zaken doen
•• Anti-corruptie en business integriteit

Consumenten aangelegenheden
•• Eerlijke marketingcommunicatie en inhoud van contracten
•• Klant service
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Data beveiliging in de keten (inkoop, intern Brunel, bij klanten)
Mensenrechten
•• Discriminatie en kwetsbare groepen

Planet
Grondstoffen en emissies
•• Milieubelasting door bedrijfsuitvoering
•• Duurzaam inkopen

Profit
Bijdrage aan de gemeenschap
•• Bijdrage aan de werkgelegenheid
•• Sponsoring

Te overwegen gap’s tussen stakeholder- en Brunel visie
Er is geverifieerd dat het beleid voorziet in de als materieel aangegeven onderwerpen.
Onderstaande onderwerpen zijn door Fira ter overweging medegedeeld
en zullen wij in overweging nemen:
•• Inhoudelijk rapporteren over diversiteit en gelijke kansen en
een inhoudelijke dialoog met onze opdrachtgevers hierover.
•• Veel, maar niet alle MVO onderwerpen worden besproken/uitgevraagd
met relevante stakeholders.
•• Inhoudelijk rapporteren over de impact van milieumaatregelen
en duurzaam inkopen.

34

35

People key performance indicatoren

People

Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk

2013

2014

∆

GRI

Gemiddeld aantal directe medewerkers*

1.830

1.978

8%

LA1

Gemiddeld aantal indirecte medewerkers*

319

348

9%

LA1

Verloop directe medewerkers

55,2%

56,5%

1,3 ppt

LA2

Verloop indirecte medewerkers

22,3%

30,2%

7,9 ppt

LA2

Ziekte directe medewerkers

2,4%

2,6%

0,2 ppt

LA7

Ziekte indirecte medewerkers

2,5%

2,8%

0,3 ppt

LA7

*Bron: Brunel International annual report 2014 – zie www.brunelinternational.net
De verloopcijfers waren in vorige jaarverslagen op kwartaalbasis berekend. De hier weergegeven cijfers zijn op jaarbasis weergegeven.

Doelstelling: Aantrekkelijk werkgeverschap
Personele dienstverlening is people business. In een dynamische economie zijn organisaties
gebaat bij een flexibele personele bezetting. Daarbij moeten zij kunnen vertrouwen
op een betrokken, proactieve en gedreven partner die binnen de specifieke vakgebieden
de continuïteit van hun bedrijfsvoering waarborgt. Specialisten die op zoek zijn naar uitdagende projecten en posities bij toonaangevende opdrachtgevers, zijn, evenals onze
medewerkers, gebaat bij een aantrekkelijke werkgever die hen op onderscheidende wijze
ondersteunt bij het verwezenlijken van hun ambitie met de zekerheid van uitstekende
arbeidsvoorwaarden, ontwikkelingsmogelijkheden en toegewijde aandacht voor hun welzijn.

Beste werkgever 2014
In 2014 is Brunel verkozen tot ‘Beste werkgever’ in de branche zakelijke dienstverlening
in het onderzoek naar Beste Werkgevers 2014. Voorts is Brunel op de negende positie
geëindigd in de lijst met beste werkgevers in de categorie ‘meer dan 1.000 medewerkers’.
Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door Effectory en Intermediair, waarbij 200.000
medewerkers meer dan 300 werkgevers beoordelen. Brunel komt van positie 41 in 2011
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en is trots op deze stijging. Voor meer informatie over het onderzoek en de uitslagen zie:

Onderstaande deelprojecten zijn in 2014 afgerond en toegevoegd aan ons bestaande

www.Beste-Werkgevers.nl. Brunel schrijft deze waardering toe aan het totaalpakket

opleidingspalet:

van aantrekkelijke regelingen en ontplooiingsmogelijkheden die medewerkers wordt

•• Voor de salesmedewerkers die langer dan drie jaar in dienst zijn en die alle training

geboden.

in het open lijn aanbod hebben doorlopen, is het Raising Standards programma
opgezet. Dit programma loopt een jaar.

Bezetting

•• Het Raising Standards programma heeft een eerste aanzet gedaan tot een online

Het verloopcijfer indirecte medewerkers is gestegen als gevolg van uitstroom van

leeromgeving. Dit heeft er in geresulteerd dat er in januari 2015 gestart wordt met

salesmedewerkers. Die stijging is met name toe te schrijven aan een heroriëntatie op

de ontwikkeling van een blended learning programma binnen Brunel.

de positionering en aanscherping van het businessmodel binnen een aantal onderdelen
van de Nederlandse organisatie. Dit heeft betrekking op optimalisatie van systemen

Ziektewet uitvoering Eigen Risico Dragerschap (ERD)

en werkmethoden om de dienstverlening compliant en op een toonaangevend niveau

2014 was het eerste jaar waarin Brunel Eigen Risico Dragerschap heeft uitgevoerd.

te houden, aansluitend bij de verwachtingen van onze opdrachtgevers en (potentiele)

Dit betekent dat Brunel, indien nodig, ook de zorg voor ex-werknemers op zich neemt als

directe medewerkers. De verloopcijfers van directe medewerkers zijn inherent aan de

zij binnen een bepaalde periode na uitdiensttreding ziek worden. Brunel denkt dit beter

detacheringbusiness.

en vooral persoonlijker te kunnen uitvoeren dan betrokken overheidsinstanties, doordat

‘Project 75’: Het doel van dit project om 75 additionele accountmanagers aan te nemen

Brunel zelf in controle is van het proces en haar (ex-) medewerkers kent. Er is een heldere

is behaald. Zij zullen na een inwerkperiode gaan bijdragen aan de verdere groei van de

procedure opgesteld en alle betrokkenen schenken serieus aandacht aan het herstel van

bedrijfsresultaten.

de oud-Bruneller. Op een enkel individu na heeft er geen ex-medewerker langer dan een
maand van de ziektewet gebruik hoeven maken. In december heeft Brunel besloten ook

Aanvullende activiteiten

in 2015 eigen risico drager voor de ziektewet te blijven.

Persoonlijke ontwikkeling
De toegevoegde waarde van Brunel’s dienstverlening ligt in de professionele en persoonlijke

Transparantie arbeidsvoorwaarden

kwaliteiten van haar medewerkers. Brunel investeert in hun persoonlijke ontwikkeling

Het Top Benefits handboek met daarin de arbeidsvoorwaarden van Brunel is qua look en

in het algemeen en in het verhogen van hun vakkennis en specifieke vaardigheden in het

feel aangepast aan de huidige tijd. De tekst is geüpdate en de online weergave is over-

bijzonder. Sleutelbegrip daarbij is permanente educatie. Een continu scholingsprogramma

zichtelijker gemaakt. Door de vernieuwde heldere formulering hebben onze medewerkers

levert niet alleen een waardevolle bijdrage aan de ontplooiingsbehoefte van onze mede-

minder vragen, wat resulteert in minder verzoeken om uitleg aan de HR afdeling.

werkers, maar verhoogt tevens hun inzetbaarheid bij onze opdrachtgevers.
Ook in 2014 zijn aanpassingen gedaan in het trainings- en opleidingsprogramma omdat
steeds moet worden aangesloten bij de wensen en ambities van de stakeholders en het
doel om aantrekkelijk werkgever te zijn.
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Markt conformiteits-toets Pensioenleverancier

Diversiteit en arbeidsparticipatie

Brunel heeft na onderzoek besloten bij de huidige pensioenleverancier, BeFrank, te blijven.

Brunel maakt geen onderscheid op grond van geslacht, leeftijd, (arbeids)handicap,
seksuele geaardheid of culturele achtergrond. Brunel selecteert op kennis, ervaring,

Gezondheid en Veiligheid

competenties, salarisindicatie en reisafstand om een juiste match te maken tussen

Het arbeidsomstandighedenbeleid van Brunel is nadrukkelijk gericht op bescherming

opdrachtgever en kandidaat. In 2014 is het bestaande beleid gecontinueerd.

van medewerkers. Daarbij gaat het met name om veiligheid, gezondheid en welzijn
tijdens het werk. Een veilige en gezonde werkplek en een aangename werksfeer is in
ieders belang. Op de vestigingen zijn bedrijfshulpverleners (BHV-ers) aanwezig en er is
een Preventiemedewerker / Coördinator Arbo, Gezondheid & Veiligheid aangesteld.
Mede op aangeven van opdrachtgevers om detachering van medewerkers in mogelijk
risicovollere technische omgevingen beter te borgen op gezond- en veiligheid, is in 2014
de gehele businessline Engineering VCU gecertificeerd.

Gezond en fit
Het Arbobeleid van Brunel heeft als doel een bijdrage te leveren aan de vitaliteit,
tevredenheid en daarmee ook aan de productiviteit van de medewerkers en de continuering
van de dienstverlening aan onze opdrachtgevers. Hierbij richt Brunel zich niet alleen
op de lichamelijke gezondheid, maar ook op het geestelijk welzijn van de medewerkers.
Brunel voorziet onder andere in:
•• Biologisch fruit op alle vestigingen.
•• Een ‘fitheidscheck’, in samenwerking met zorgverzekeraar CZ.
•• Het aanbieden van de griepprik aan alle medewerkers.
•• Bedrijfsfitness Online waarmee alle medewerkers met korting diverse sporten
kunnen beoefenen en/of uitproberen.
•• Een bedrijfs cultureel abonnement.
•• Collectieve afspraken bij CZ en Centraal Beheer Achmea.
In 2014 is het bestaande beleid gecontinueerd, met uitzondering van de Vitaliteitsweek
en sponsoring van individuele deelname aan sportevenementen.
Toegevoegd is de Take away mealservice op het kantoor in Amsterdam; medewerkers
hebben de mogelijkheid om voor een aantrekkelijke prijs, naast de lunch op kantoor, een
gezonde versbereide avondmaaltijd mee naar huis te nemen.
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Planet key performance indicatoren
Energie en emissies

Planet

2013

2014

Δ

GRI

Aardgas in m³

(Scope 1)

120.906

87.054

-28%

EN3

Overige warmtelevering in GJ

(Scope 1)

911

498

-45%

EN3

Benzine bedrijfsauto’s in liters

(Scope 1)

963.508

1.053.473

9,3%

EN3

Diesel bedrijfsauto’s in liters

(Scope 1)

304.644

361.976

18,8%

EN3

Elektriciteit in kWh Groen

(Scope 2)

871.078

975.203

12%

EN4

Elektriciteit in kWh Grijs

(Scope 2)

29.201

0

-100%

EN4

4.282

4.245

-0,9%

EN16

4.111

3.213

-22%

EN1

Totale CO2 Footprint in tonnen
Scope 1 & 2 emissie berekening conform ISO
14064-1,
geverifieerd door Energie Consult Holland B.V.
Grondstoffen
Papier in vel per jaar per FTE

Doelstelling: Minimaliseren milieu belasting
Hoewel de zakelijke dienstverlening minder directe negatieve effecten heeft op het
milieu dan bijvoorbeeld de agrarische sector of de industrie, hebben de dagelijkse
activiteiten die Brunel ten behoeve van haar bedrijfsvoering onderneemt wel degelijk
gevolgen voor het milieu. Brunel neemt graag de verantwoordelijkheid om de milieubelasting tot een minimum te beperken. Doel hierbij is het realiseren van een vermindering
of compensatie van energieverbruik, emissies en grondstoffenverbruik.

KPI wijzigingen en toelichting
De KPI Elektriciteit kantoor Amsterdam in kWh is vervallen omdat het nu mogelijk is om
voor alle kantoren de elektriciteit te rapporteren. Dit zelfde geldt voor de KPI Verbruik
aardgas kantoor Amsterdam in m3. De in de tabel weergegeven KPI Aardgas in m3
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betreft een geverifieerde schatting omdat de jaarrekening van de vestiging Amsterdam

Wederom succesvolle vermindering van papierverbruik

nog niet binnen was. De toename van het brandstofverbruik in 2014 wordt veroorzaakt

Uit de de Planet key performance indicator tabel blijkt dat een aanzienlijke daling

door de toename van ons wagenpark in verband met stijging van het aantal medewerkers

van 22% in het papierverbruik is gerealiseerd. De uitgevoerde verdere optimalisatie van

ten opzichte van 2013. De KPI Verbruik brief- en blanco printerpapier in aantal vel per jaar

het backoffice systeem, alsmede verdere digitalisering van onze correspondentie,

per FTE is vervangen door KPI Papier in vel per jaar per FTE. Deze KPI wordt verkregen

contractuitgifte en het archiveren van compliance stukken hebben daarmee het

door registratie van tellerstanden van de Multifunctionals (printers). Dit is het daad-

gewenste effect gehad.

werkelijk verbruik van kopieerpapier, briefpapier en eventueel ander papier waarop

Aanvullende activiteiten

geprint en/of gekopieerd wordt.

Bewustwording door communicatie
CO2 Footprint conform ISO 14064-1 geverifieerd

Bewust omgaan met het milieu stimuleert Brunel door communicatie via het intranet

Veel van onze opdrachtgevers zijn gecertificeerd volgens de CO2 Prestatieladder en

en via e-mail. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Inzicht geven in verbruik cijfers en de CO2

vragen Brunel uit dien hoofde om een geverifieerde scope 1 & 2 emissie berekening

footprint en informeren over het contract met Taxi Electric. Leaseautorijders ontvangen

conform ISO 14064-1. Energie Consult Holland BV, een door CO2 Prestatieladder

periodiek digitaal een verbruiksdashboard waarop hun brandstofverbruik wordt

goedgekeurde certificerende instelling, heeft net als in 2013 de verificatie over 2014

vergeleken met het gemiddelde gebruik van het gehele wagenpark van Brunel en van de

uitgevoerd. Onze CO2 Footprint wordt op verzoek toegestuurd.

leasemaatschappij.

100% groene stroom

Papierverbruik

Tijdens de verificatie in 2013 is gebleken dat stroom die door de energiebedrijven

Verdere digitalisering van onze correspondentie, het uitgeven van contracten en het

als groen wordt gekenmerkt voor grijs wordt geteld. Dit komt omdat de extra eis

digitaal archiveren van compliance stukken zijn voorbeelden van activiteiten die ons

gehanteerd wordt dat deze groene stroom uit Nederland afkomstig dient te zijn. Op al

papierverbruik verminderen, net als het eenmaal in plaats van tweemaal printen van

onze kantoren is de stroom groen, echter alleen in Arnhem wordt deze opgewekt door

leasecontracten ter ondertekening. Door hierover afspraken te maken met onze lease-

Nederlandse wind. Om de stroom voor de verificatie van de footprint over 2014 wel

maatschappij kunnen contracten na scannen digitaal, in plaats van per post, verstuurd

als groene stroom op te kunnen geven, heeft Brunel de elektriciteit, door middel van

worden naar de leasemaatschappij. Naast papierbesparing levert dit een besparing in

aankoop van Garanties van Oorsprong (GvO’s) die afkomstig zijn van Nederlandse wind,

portokosten. Op diverse andere momenten in onze processen kiezen wij voor digitaal,

“vergroend”. Door de aanschaf van deze NL Wind GvO’s is de CO2 uitstoot afgenomen

in plaats van op papier aanbieden van informatie zoals bedrijfsinformatie, voorwaarden

met 397 ton tot 4.245 ton. In totaal is de CO2 uitstoot in 2014 gedaald met 0,9%

of studiemateriaal. De meetmethode voor papierverbruik is efficiënter gemaakt door

ten opzichte van 2013.

het kunnen uitlezen van de verbruiksmeters op de printers. Postverzending is met
33% gedaald ten opzichte van 2013.

44

45

Groene stroom

Video-conference systeem

Alleen de vestiging in Zwolle had nog grijze stroom. In 2014 is dit gewijzigd naar groene

Alle vestigingen van Brunel beschikken over een video conference systeem.

stroom zodat nu alle vestigingen van Brunel in Nederland groene stroom hebben.

Brunel promoot hiermee vergaderen op afstand, waarmee het autogebruik vermindert.

Verlaging CO2 uitstoot

CO2-neutrale post

In 2014 heeft Brunel een overeenkomst afgesloten met Taxi Electric voor ritten binnen

Alle post van Brunel wordt CO2-neutraal verzonden.

Amsterdam. Door aankoop van Garanties van oorsprong die afkomstig zijn van
Nederlandse wind mag de groene stroom op onze vestigingen ook als zodanig vermeld

Milieuvriendelijk papier

worden op de geverifieerde CO2 footprint. Het bestellen van milieuvriendelijke auto’s

Brunel gebruikt al jarenlang uitsluitend papier met het FSC-keurmerk. Dit keurmerk

wordt gestimuleerd doordat per leasecategorie een normleasebedrag inclusief brandstof

garandeert dat het papier gemaakt is van hout uit verantwoord beheerde bossen.

wordt gehanteerd. Hierdoor kunnen auto’s worden vergeleken zodat de medewerker

Daarnaast zijn al onze printers standaard ingesteld om dubbelzijdig te printen en de

direct ziet welke auto het zuinigst is. In 2014 hebben diverse gesprekken plaatsgevonden

printopdrachten worden pas geactiveerd op de printer zelf.

met autodealers betreffende de mogelijkheden voor alternatieve brandstofsoorten zoals
aardgas en elektriciteit. De populariteit van deze auto’s moet nog toenemen onder onze
medewerkers. Op onze vestiging in Rotterdam is een elektrische laadpaal geplaatst.
De nieuwe vesting op de High Tech Campus in Eindhoven is voorzien van led verlichting
en een daglicht regeling.

In 2014 gecontinueerd beleid

Stimuleren OV
Medewerkers worden aangespoord om zoveel mogelijk gebruik te maken van het
openbaar vervoer. De kosten hiervoor worden volledig vergoed.

Fair-trade
Brunel biedt op haar vestigingen 100% duurzame Fair-trade koffie, thee en chocolademelk aan. Met deze keuze levert Brunel een positieve bijdrage aan kleine lokale producenten in ontwikkelingslanden om een betere plek te verwerven in de handelsketen.

46

47

Profit & Prosperity key performance indicatoren
Transparantie economische performance en

2013

2014

∆

GRI

Revenue*

160.062

175.372

10%

EC1

Gross profit*

49.235

50.711

3%

EC1

Gross margin*

30,8%

28,9%

-1,9 ppt

EC1

Operating costs*

34.156

38.899

14%

EC1

Operating profit (EBIT)*

15.079

11.812

-22%

EC1

EBIT percentage*

9,4%

6,7%

-2,7 ppt

EC1

Toename bijdrage lokale economie /
werkgelegenheid

-

-

-

EC7

Vestiging Amsterdam toename aantal medewerkers

5%

23%

-

EC7

Vestiging Arnhem toename aantal medewerkers

-19%

-

-

EC7

Vestiging Deventer toename aantal medewerkers

10%

-

-

EC7

Vestiging Eindhoven toename aantal medewerkers

0%

26%

-

EC7

Vestiging Enschede toename aantal medewerkers

9%

36%

-

EC7

Vestiging Groningen toename aantal medewerkers

2%

-3%

-

EC7

Vestiging Rotterdam toename aantal medewerkers

-14%

9%

-

EC7

Vestiging Utrecht toename aantal medewerkers

2%

106%

-

EC7

Vestiging Zwolle toename aantal medewerkers

47%

-11%

-

EC7

Brunel Nederland totale toename
aantal medewerkers

0,5%

13%

-

EC7

betrokkenheid bij de gemeenschap

Profit & Prosperity

*Bron: Brunel International annual report 2014 – zie www.brunelinternational.net
Bedragen X EUR 1.000
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Doelstelling: Financiële rapportage, transparantie en
operational excellence

Bezetting per vestiging

Als personele dienstverlener heeft Brunel een belangrijke rol in het bieden van (lokale)

andere kantoren zoals Zwolle, Enschede, Utrecht en Eindhoven. Accountmanagement,

werkgelegenheid en werkgeverschap. Een financieel gezonde onderneming is daarbij van

officemanagement en HR zijn daartoe overgeplaatst naar deze kantoren wat de stijging

duurzaam belang. Brunel vindt het belangrijk dat haar medewerkers, opdrachtgevers

in headcount per vestiging verklaart. Kantoor Deventer wordt gebruikt als trainingslocatie.

Ten aanzien van kantoor Arnhem is in 2014 besloten deze regio tijdelijk te bedienen vanuit

en andere stakeholders vertrouwen hebben in het financiële beleid van de onderneming.
Volledigheid, juistheid, tijdigheid en efficiëntie van de (administratieve) processen en werk-

Aanvullende activiteiten

methoden zijn opgenomen in de doelstellingen om operationeel excellent te presteren.

Nazorg Navision backoffice systeem implementatie
De aanbevelingen van accountantskantoor PwC naar aanleiding van de interim audit

Financiële cijfers

in mei 2014 op de implementatie van Navision zijn door Brunel opgevolgd en hebben

Het aantal gedetacheerde medewerkers op jaareinde 2014 was 2.072 (2013: 1.968)

geresulteerd in een positief audit rapport in december 2014. Eind november is de laatste

De voornaamste bijdrage aan de groei is geleverd door de businessline Finance.

versie van Navision succesvol geimplementeerd, waarmee het onderhoud en nieuwe

Deze businessline levert specialisten aan de banken- en verzekeringsbranche. Als tweede

verzoeken zijn belegd bij Functioneel Beheer van Brunel’s Global IT afdeling. De actielijst

liet de businessline IT een sterke groei zien gevolgd door de businessline Legal. De business-

van op te leveren rapportages is afgerond en nieuwe rapportageverzoeken zijn belegd in

line Engineering liet een daling van de omzet zien. Deze daling is gedeeltelijk veroorzaakt

de lijn bij de afdeling Finance & Administration.

door een relatief hoog verloop van accountmanagers. Als maatregel is een gedeelte van
het management team vervangen.

Nazorg frontoffice systeem implementatie

De bruto winstmarge is afgenomen. Deze afname is te wijten aan een combinatie van

Ten behoeve van compliance-borging in het contractproces (arbeidsovereenkomsten

algemene prijsdruk in de markt en marges van de businessline Finance die lager zijn dan

en opdrachtbevestigingen voor detachering), is een gebruiksvriendelijkere ‘wizard’ aan-

de marges van de businessline Engineering.

gebracht in het systeem. Deze wizard neemt de gebruiker als het ware mee door het

In 2014 is het ‘Project 75’ geïnitieerd met als doel 75 additionele accountmanagers

proces en zorgt dat er zo min mogelijk vergeten kan worden.

te werven. In de nabije toekomst verwacht Brunel dat zij zullen gaan bijdragen aan de

Tevens is het frontoffice systeem in een aparte database beschikbaar gemaakt voor

verdere groei van Brunel, hun inwerkperiode daarbij in acht nemend. De hogere opera-

uitgave en beheersing van arbeidsovereenkomsten van indirecte medewerkers.

tionele kosten worden verklaard door deze toename in het aantal accountmanagers

Database integriteit

en uitgaven voor marketing.

De integriteit is geborgd middels een adequaat stelsel van functiescheidingen, waarbij
is ingebed dat de gebruikers en rechten (autorisatiematrix) tweemaal per jaar worden
gecontroleerd en geactualiseerd.
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In 2014 gecontinueerd beleid

Transparantie en controle
•• Brunel Nederland B.V. is een dochtervennootschap van het beursgenoteerde Brunel
International N.V. Het jaarverslag van Brunel International N.V. wordt gepubliceerd
op de website www.brunelinternational.net en wordt voor uitgave geverifieerd door
een accountant.
•• Brunel Nederland B.V. is NEN 4400-1 gecertificeerd en als zodanig geregistreerd bij
de Stichting Normering Arbeid. Deze registratie garandeert onder andere dat de
(personeels)administratie op orde is, dat loonheffingen en/of omzetbelasting tijdig
en correct worden afgedragen en dat de medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in
Nederland te verrichten. Dit keurmerk is voor de opdrachtgevers een aanwijzing dat
Brunel hen zoveel mogelijk behoedt voor de gevolgen van inlenersaansprakelijkheid.

Regiovestigingen
Door onze regionale aanwezigheid kan Brunel de juiste kennis van de arbeidsmarkt
verkrijgen en goede contacten onderhouden met onze opdrachtgevers en (potentiële)
specialisten. Tevens stimuleert Brunel de lokale werkgelegenheid en economie door
vraag en aanbod bij elkaar te brengen, en door waar mogelijk lokale diensten en producten
te betrekken.
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Public key performance indicatoren
Sponsoring uitgaven

2013

2014

Δ

GRI

Sponsoring uitgaven

125,3

99,9

-20,3%

PR6

Bedragen X EUR 1.000

Doelstelling: Maatschappelijke betrokkenheid
Brunel onderscheidt sponsoring op landelijk (corporate) niveau en regionaal niveau.

Public

Brunel sponsort niet alleen met geld, maar ook met middelen en kennis & expertise.
In 2014 is het sponsorbudget voor Brunel Nederland B.V. tijdelijk verlaagd vanwege
het internationale sponsorproject ‘Team Brunel in de Volvo Ocean Race’.

Team Brunel in de Volvo Ocean Race
Eind 2013 werd bekendgemaakt dat Brunel International N.V. hoofdsponsor zou zijn
van een Nederlands team in de Volvo Ocean Race 2014-15; de meest prestigieuze zeilwedstrijd ter wereld. Brunel wilde graag haar naam verbinden aan dit grootse wereldwijde
sportevent waarin teamwork en presteren onder extreme condities centraal staan.
Gedurende 2014 was er zowel vanuit Brunel zelf als vanuit de pers veel aandacht voor
de samenstelling van Team Brunel, de bouw van de ‘Brunel boot’ en de voorbereidingen
van het team voor de start van de race, die 4 oktober 2014 plaatsvond in Alicante.
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Maatschappelijke projecten
Activiteiten van de Brunel Foundation

Onderwijs en wetenschap

De Brunel Foundation is een stichting die de maatschappelijke betrokkenheid van Brunel

Nederland wil een vooraanstaande plaats innemen in de kenniseconomie. Brunel levert

Nederland B.V. en haar medewerkers vorm geeft. Het doel van de Brunel Foundation

hier graag een bijdrage aan. Om die reden ondersteunt Brunel universiteiten en hoge-

is kennis, expertise en capaciteit van Brunel collega’s toegankelijk maken voor maat-

scholen met presentaties en trainingen (onder andere sollicitatietraining en arbeidsmarkt

schappelijke initiatieven.

oriëntatie) voor studenten die aan het begin van hun loopbaan staan. Het doel hiervan
is studenten voor te bereiden op en inzicht te geven in de arbeidsmarkt. Daarnaast

In 2014 bood de Brunel Foundation via 14 tijdelijke plaatsingen ondersteuning bij de

sponsoren wij diverse activiteiten voor studenten waaronder congressen, bijeenkomsten,

organisaties ViAfrica, Stichting LEF, AssortiMENS en Bedrijven Doen! Ook werd in 2014

netwerkdagen en bedrijvendagen.

de website van de foundation gelanceerd, met een overzicht van partnerships en tes
timonials van medewerkers en stichtingen. Zie www.brunel.nl/brunel-foundation.

Partnership met YES Delft! Students
Yes Delft Students brengt bij studenten ondernemerschap onder de aandacht. Studenten

Donderdag 12 november 2014 vond het LEF-symposium plaats in The Colour Kitchen

krijgen de mogelijkheid om met ondersteuning van Yes Delft hun innovatieve idee uit

in Utrecht. Stichting LEF is partner van de Brunel foundation en heeft als doel jongeren

te werken en krijgen daadwerkelijk de kans om hun product in de markt te zetten.

financieel bewuster te maken. LEF doet dat door lessen te geven op ROC’s met gast-

De ondersteuning door Yes Delft uit zich concreet door het ter beschikking stellen van een

docenten die in de financiële dienstverlening werken.

fysieke ruimte en het geven van trainingen gericht op de zakelijke kant van ondernemen.

Met een opkomst van ruim 100 genodigden was de bijeenkomst een groot succes.
Er werd onder andere stilgestaan bij de resultaten van stichting LEF en er werden nieuwe

Energie en techniek

ontwikkelingen gepresenteerd. Ook was er ruimte om ervaringen te delen over het

Brunel draagt innovatie in techniek een warm hart toe. Niet alleen vinden wij het belangrijk

lesprogramma en gastdocentschap.

om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen, ook maken wij graag kennis
met talentvolle en ambitieuze studenten. Om deze redenen hebben wij in 2014 het Solar

Alternatief eindejaarsgeschenk

Team van Hogeschool Windesheim en het Green Team van de TU Twente gesponsord.

Voor het eindejaarsgeschenk van 2014 was het voor onze medewerkers en relaties
mogelijk om de waarde van hun geschenk te doneren aan de Brunel Foundation.

Overige sponsoring in 2014:

Hiervoor hebben 42 van onze medewerkers en 479 relaties gekozen. Dit heeft in totaal

•• Fonds Gehandicaptensport

een mooi bedrag van 18.025 euro opgeleverd.

•• Koninklijke Watersportvereniging Sneek
•• Jongeren en Techniek Netwerk Jet-Net
•• Diverse studieverenigingen
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Doelstelling: Stakeholders horen, betrekken en informeren

Communicatie en middelen
Ter ondersteuning van initiatieven zoals de Brunel Foundation en Marktvisie 2014

Stakeholders worden gehoord en actief betrokken bij het MVO beleid en de bedrijfsvoering

zijn zowel op internet als het intranet specifieke pagina’s gebouwd. Ten behoeve van

van Brunel. Dit gebeurt vooral op persoonlijk niveau, in gesprekken met relaties en

verbetering van onze klacht- en verbeterprocedure is een ‘Moving Forward’ knop

medewerkers. Daarnaast werkt Brunel met onderzoeken en wordt het intranet en de

aangebracht op ons intranet om de indirecte medewerkers te stimuleren om zaken ter

website www.brunel.nl gebruikt voor contact en binding met de stakeholders.

verbetering of ideeën, namens zichzelf of stakeholders, in te brengen. Daarnaast werd
in 2014 de ‘Taskforce innovatie’ opgericht om medewerkers te stimuleren na te denken

Materialiteitsmatrix

over nieuwe manieren van werken en serviceverlening aan de klanten. Op de internet-

Zoals in het eerste hoofdstuk over de MVO resultaten 2014 is aangegeven, heeft Brunel

site bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid om input te leveren via het contactformulier.

een analyse gemaakt van de MVO onderwerpen die belangrijk zijn voor zowel de stake-

In 2014 is deze communicatiemogelijkheid verder verbeterd met de lancering van een

holders als voor Brunel. Daarnaast is een analyse gemaakt van de verschillen in visie.

mobiele website. Tot slot is Brunel actief aanwezig op social media LinkedIn, Facebook,

Onderstaand leest u de input die aan deze matrix ten grondslag heeft gelegen.

Twitter en Pinterest. Op vragen en opmerkingen die via deze media ingebracht worden,
wordt zo snel mogelijk gereageerd.

Marktvisie 2014
Opdrachtgevers
Opdrachtgevers van Brunel zijn in 2014 op diverse manieren betrokken bij het MVO
beleid. Onder andere door:
•• Persoonlijk contact
•• Klant Tevredenheid Onderzoek (KTO)
•• Imago Onderzoek
Brunel biedt ‘access to excellence’. Om dat goed te kunnen doen moeten wij weten

•• Tenderanalyse

wat er speelt, weten wat de vragen en onderwerpen zijn die leven bij de klanten, bij de
kandidaten en bij de medewerkers. De Nederlandse arbeidsmarkt is enorm in beweging,

Conclusies

Brunel wil weten wat dat concreet betekent en hoe onze stakeholders daarover denken.

•• De begeleiding van onze gedetacheerde specialisten mag wat zichtbaarder

Daarom laat Brunel jaarlijks een onderzoek uitvoeren onder werkgevers en werknemers.

•• Brunel mag naar buiten toe een minder zakelijk gezicht laten zien

De uitkomsten van het onderzoek - en vooral ook onze visie daarop-, zijn verwerkt

•• MVO beleid blijft een vraag van opdrachtgevers in tenders, met name in de bank- en

in de Marktvisie brochures. In zeven boekjes -voor elke grote branche waarin Brunel

verzekeringsbranche en ProRail gerelateerde bedrijven (bijvoorbeeld: Fira verificatie,

opereert één- bracht Brunel de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart

aantoonbare CO2 footprint)

en heeft Brunel laten zien wat daarop haar visie is. De resultaten zijn weergegeven op
www.brunelmarktvisie.nl.
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Medewerkers en de Ondernemingsraad

Branchegenoten

Medewerkers zijn in 2014 op diverse manieren betrokken bij ons MVO beleid.

Door middel van desk research is onderzocht of en welk beleid onze branchegenoten ten

Onder andere door:

aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voeren. Voor zover beschikbaar

•• Persoonlijk contact

is daarbij naast de online informatie gebruik gemaakt van de duurzaamheidsverslagen

•• Medewerker Tevredenheid Onderzoek (MTO) onder de indirecte medewerkers.

van de verschillende partijen.

•• Interne audits zijn in 2014 omgezet in Quality Assurance bezoeken. De nadruk ligt
hier meer op luisteren en operationeel inhoudelijk meekijken hoe er gewerkt wordt

Conclusie

in vergelijking met de gemaakte werkafspraken. Risico’s, afwijkingen, suggesties

Het beleid van branchegenoten is vergelijkbaar met (of minder uitgebreid dan) ons beleid.

ter verbetering, klachten maar ook sociale aspecten worden meegenomen.

Over het algemeen komt het beleid van branchegenoten inhoudelijk overeen met het

Extra aandacht wordt besteed aan persoonlijke terugkoppeling van

beleid van Brunel.

de genomen maatregelen.

Brunel International N.V. directie

•• Adviesaanvragen aan de OR

De CEO van Brunel International N.V. heeft in november 2014 de rol van Directeur Brunel

Conclusies

Nederland B.V. overgenomen en is inhoudelijk betrokken bij het MVO beleid. De directie

•• De medewerkers zijn over het algemeen positief en tevreden over Brunel als werkgever.

van Brunel International N.V. stelt de kaders voor het beleid van Brunel Nederland

•• Aandachtspunt is de behoefte aan (communicatie over) de strategie en visie

B.V. en beslist over specifieke projecten zoals de vernieuwing van onze website of het

van de onderneming.

sponsorship van Team Brunel in de Volvo Ocean Race.

•• Beloning, ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden kunnen nog verder verbeteren.
•• Het opleidingstraject beter laten aansluiten aan de loopbaanfase.
•• Verdere optimalisatie van het contractproces en taakverdeling front- en backoffice.

Kandidaten
Kandidaten zijn betrokken bij ons MVO beleid door middel van:
•• Kandidaat Tevredenheid Onderzoek.

Conclusie
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 component wordt belangrijk gevonden (zorg voor en
ontwikkeling van mensen).

60

61

Leveranciers
Door middel van voortgangsgesprekken wordt de samenwerking met leveranciers
bewaakt en indien van toepassing wordt hun input meegenomen. De mening/input ten
opzichte van vorig jaar is niet gewijzigd. Onze leveranciers zijn ingedeeld in de volgende
groepen met bijbehorende beoordelingscriteria:
•• Vastgoed leveranciers
•• Energie en water leveranciers
•• Kantoorbenodigdheden leveranciers
•• Wagenpark leveranciers
•• Trainingsbureaus
•• Personeelsvoorzieningen leveranciers
•• Services

Conclusie
Het daadwerkelijk beoordelen van leveranciers is in 2014 onderbelicht geweest vanwege
andere prioriteiten. Wel hebben voortgangsgesprekken plaatsgevonden. Tevens is
geconstateerd dat jaarlijks beoordelen of input vragen voor sommige leveranciers
overdreven is.
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Doelstelling: Blijvend aantoonbaar voldoen aan
wet- en regelgeving
De afdeling juridische zaken is integraal betrokken bij het onderhouden van ons MVO
beleid en het initiëren van maatregelen zodat onze bedrijfsvoering in lijn blijft met
de laatste wijzigingen in de wet- en regelgeving.

Specifieke bijdragen in 2014

Wet Werk & Zekerheid

Legal

In 2014 zijn voorbereidingen getroffen voor implementatie van gewijzigde werkprocessen
(onder andere wijziging ketensysteem, aanzegging beëindiging temijncontracten).

Wijziging pensioenregeling
Met ingang van 1 januari 2014 heeft de overheid de wettelijk fiscale kaders voor de
pensioenen gewijzigd. Daarnaast is de AOW leeftijd opgeschoven naar 67 jaar, waarbij
de pensioenregeling nog uitging van 65 jaar. De pensioenregeling is in lijn gebracht met
deze wijzigingen.
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People

Samenvatting
cijfers

Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk

2013

2014

∆

GRI

Gemiddeld aantal directe medewerkers*

1.830

1.978

8%

LA1

Gemiddeld aantal indirecte medewerkers*

319

348

9%

LA1

Verloop directe medewerkers

55,2%

56,5%

1,3 ppt

LA2

Verloop indirecte medewerkers

22,3%

30,2%

7,9 ppt

LA2

Ziekte directe medewerkers

2,4%

2,6%

0,2 ppt

LA7

Ziekte indirecte medewerkers

2,5%

2,8%

0,3 ppt

LA7

*Bron: Brunel International annual report 2014 – zie www.brunelinternational.net

Planet
Energie en emissies

2013

2014

∆

GRI

Aardgas in m³

(Scope 1)

120.906

87.054

-28%

EN3

Overige warmtelevering in GJ

(Scope 1)

911

498

-45%

EN3

Benzine bedrijfsauto’s in liters

(Scope 1)

963.508

1.053.473

9,3%

EN3

Diesel bedrijfsauto’s in liters

(Scope 1)

304.644

361.976

18,8%

EN3

Elektriciteit in kWh Groen

(Scope 2)

871.078

975.203

12%

EN4

Elektriciteit in kWh Grijs

(Scope 2)

29.201

0

-100%

EN4

4.282

4.245

-0,9%

EN16

4.111

3.213

-22%

EN1

Totale CO2 Footprint in tonnen
Scope 1 & 2 emissie berekening conform ISO
14064-1,
geverifieerd door Energie Consult Holland B.V.
Grondstoffen
Papier in vel per jaar per FTE
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Profit & Prosperity
Transparantie economische performance en

2013

2014

∆

GRI

Revenue*

160.062

175.372

10%

EC1

Gross profit*

49.235

50.711

3%

EC1

Gross margin*

30,8%

28,9%

-1,9 ppt

EC1

Operating costs*

34.156

38.899

14%

EC1

Operating profit (EBIT)*

15.079

11.812

-22%

EC1

EBIT percentage*

9,4%

6,7%

-2,7 ppt

EC1

Toename bijdrage lokale economie / werkgelegenheid

-

-

-

EC7

Vestiging Amsterdam toename aantal medewerkers

5%

23%

-

EC7

Vestiging Arnhem toename aantal medewerkers

-19%

-

-

EC7

Vestiging Deventer toename aantal medewerkers

10%

-

-

EC7

Vestiging Eindhoven toename aantal medewerkers

0%

26%

-

EC7

Vestiging Enschede toename aantal medewerkers

9%

36%

-

EC7

Vestiging Groningen toename aantal medewerkers

2%

-3%

-

EC7

Vestiging Rotterdam toename aantal medewerkers

-14%

9%

-

EC7

Vestiging Utrecht toename aantal medewerkers

2%

106%

-

EC7

Vestiging Zwolle toename aantal medewerkers

47%

-11%

-

EC7

Brunel Nederland totale toename aantal medewerkers

0,5%

13%

-

EC7

betrokkenheid bij de gemeenschap

*Bron: Brunel International annual report 2014 – zie www.brunelinternational.net

Bedragen X EUR 1.000

Public
Sponsoring uitgaven

2013

2014

∆

GRI

Sponsoring uitgaven

125,3

99,9

-20,3%

PR6

Bedragen X EUR 1.000
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Brunel Nederland
John M. Keynesplein 33
1066 EP Amsterdam
Postbus 9081
1006 AB Amsterdam
www.brunel.nl
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