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Wij leveren integrale advies- 

en managementdiensten. We 

zijn actief binnen alle facetten 

van onze leefomgeving. 

Van stedelijke ontwikkeling 

tot landelijk gebied: bouw, 

mobiliteit, water, milieu, 

veiligheid, sport en recreatie.

Visie

• Wij ontzorgen opdrachtgevers bij het   

 duurzaam en functioneel inrichten van  

 de omgeving.

• Wij luisteren goed naar onze    

 opdrachtgevers en stellen met elkaar   

 een duidelijke projectscope vast.

• Onze adviseurs en specialisten werken  

 met gedrevenheid en creativiteit.

• Wij doen dit risicogestuurd, circulair   

 en samen met de stakeholders en   

 ketenpartners.

• Binnen onze organisatie staan talenten  

 van onze medewerkers centraal en   

 is een gezond rendement de basis voor  

 continuïteit en ontwikkeling.

Missie

Betrouwbare ingenieurs die als gedreven 

partner zorgen voor de ontwikkeling van 

een inspirerende en toekomstbestendige 

leefomgeving.

Kernwaarden

1. betrouwbaarheid

2. betrokkenheid

3. deskundigheid

4. rentmeesterschap

5. ondernemerschap

Visie op Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen

MVO-beleid draait voor ons om wat echt 

telt; de mens en zijn leefomgeving. Nu en in 

de toekomst. We zoeken daarbij steeds de 

verbinding met onze opdrachtgevers, want 

samen bereik je mooiere dingen dan alleen. 

We maken het verschil in onze projecten 

en dat lukt alleen als onze medewerkers 

duurzaam en circulair denken en doen. 

Daarom investeren we in een duurzame 

bedrijfsvoering.

Mensen: Wij geloven in elk talent (social 

return), maatschappelijke projecten

Milieu: Wij verkleinen onze eigen CO2 

voetafdruk, en investeren in circulaire 

projecten.

 

Bedrijfsprofiel
Kenmerkend aan BOOT is voor mij de goede en positieve 

sfeer onderling, de collegialiteit, de vrijheid die je krijgt 

en de open cultuur.

- William Hendriks, Projectleider Civiel, BOOT



Scope voor FIRA

Wij leveren integrale advies- en managementdiensten. We zijn actief binnen alle facetten van onze 

leefomgeving. Van stedelijke ontwikkeling tot landelijk gebied: bouw, mobiliteit, water, milieu, 

veiligheid, sport en recreatie.

 

Ons Commitment

BOOT organiserend ingenieursburo B.V.  onderschrijft het belang van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. Wij zetten ons in voor de belangen van onze klanten, medewerkers, aandeelhouders 

en de gemeenschap door praktische toepassingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (MVO).

Wij onderschrijven de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We committeren ons 

aan: 

• Aansprakelijkheid: aansprakelijk zijn voor de impact van onze activiteiten op de    

 gemeenschap, de economie en de omgeving;

• Transparantie: open zijn over onze besluiten en activiteiten die impact hebben op de   

 gemeenschap en de omgeving;

• Ethisch gedrag: te allen tijde vertonen van ethisch gedrag;

• Respect voor belanghebbenden: respecteren, in acht nemen en reageren op de belangen  

 van onze belanghebbenden;

• Respect voor wetgeving: respecteren van geldende wet- en regelgeving;

• Respect voor internationale gedragsnormen: respecteren van internationale    

 gedragsnormen, in combinatie met het respect voor de wet- en regelgeving;

• Respect voor rechten van de mens: respecteren van de rechten van de mens en erkennen  

 van zowel de belangrijkheid als de alomvattendheid daarvan.

Wij zullen onze MVO-aspecten in kaart brengen, een helder MVO-beleid en bijbehorende doelen 

vaststellen. Daarnaast ontwikkelen en onderhouden wij een MVO-programma en management 

systeem. We stellen daarvoor voldoende middelen beschikbaar stellen om de MVO-principes na te 

leven. Het management en medewerkers dragen hier actief aan bij.

Wij evalueren jaarlijks ons MVO-beleid en bijbehorende doelen om zeker te stellen dat deze nog in 

lijn zijn met onze toekomstvisie.

Wij zullen het FIRA Rating Systeem gebruiken om onze klanten te voorzien van betrouwbare 

informatie over ons MVO-programma.

Veenendaal, 9 oktober 2017

BOOT organiserend ingenieursburo B.V.

Directeur Ing. C. Boot

MVO verklaring
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Doordat wij meerdere disciplines in huis hebben, kunnen wij een zeer 

compleet pakket van diensten bieden en echt ontzorgen bij het duurzaam 

en functioneel inrichten van een omgeving

- Kees Boot, Directeur, BOOT



Werk voor Kwetsbare 
Groepen (Social Return)

Ambitie: Wij staan voor sociaal 

werkgeverschap en vinden het de 

normaalste zaak dat iedereen de 

kans krijgt om naar vermogen deel te 

nemen aan de arbeidsmarkt. We willen 

rentmeesterschap binnen en buiten 

de organisatie vormgeven en helpen 

mensen die onze hulp hard nodig 

hebben.

Doelstellingen: 

Arbeidsparticipatie: 3,5% van ons 

personeelsbestand (gemeten in FTE) 

bestaat uit mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt in 2017.

MVO-maatregel: Social Return 

Beschrijving: We onderhouden onze 

samenwerkingsverbanden met 

organisaties welke zich actief inzetten 

voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. We werken onder andere 

samen met de volgende partijen: 

De Normaalste Zaak, Hetwerknu.nl, IW4, 

Onbeperktaandeslag.nl en Carapax.

Impact: 3,5% van ons personeels-

bestand bestaat uit mensen met een 

grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Met deze doelgroep wordt verstaan 

medewerkers die vallen onder:

• Mensen die onder de Participatiewet   

 vallen

• Mensen met een Wajong-indicatie

• Mensen met een Wsw-indicatie

• Langdurig werklozen en werkloze   

 ouderen (> 50 jaar)

• Statushouders.

Status: We zijn tevreden met de huidige 

maatregelen. Doelen worden behaald.

Het MVO-programma 

beschrijft de operationele 

strategie, het beleid en de 

MVO-maatregelen voor alle 

relevante MVO-aspecten, 

zoals geselecteerd voor 

BOOT. Certificaten die hier 

worden genoemd zijn terug 

te vinden in een apart 

hoofdstuk.

MVO Programma 
Gezondheid en 
Veiligheid op het Werk 

Ambitie: BOOT richt zich op het 

voorkomen van persoonlijk letsel door 

in te zetten op veiligheidsbewustzijn bij 

medewerkers.

Doelstellingen: 

1. Maximaal verzuim: 3% 2017 Landelijk  

 ligt het verzuimpercentage (2016)   

 op gemiddeld 3,8%. BOOT wil daar   

 significant onder blijven.

2. IF ratio: Jaarlijks onder de 10. 

3. Veiligheidsladder: Veiligheidssysteem   

 op basis van veiligheidscultuurladder   

 trede 3. Medio 2018.

Beleid: Veiligheid en 

gezondheidsbeleid

Het beleid is er op gericht om persoonlijk 

letsel, materiële en milieuschade te 

voorkomen. Uitgangspunt hierbij vormt 

de uitgevoerde risico-inventarisatie en 

evaluatie. Door evaluatie van risico’s, 

(bijna) ongevallen, veranderende wet 

en regelgeving en nieuwe technieken 

wordt gestreefd naar een continue 

verbetering op het gebied van veiligheid, 

gezondheid en milieu. Veiligheid begint bij 

veiligheidsbewustzijn.

Uitgangspunten voor het beleid zijn:

• Sturen op veiligheidsbewustzijn

• Gebruik van basis veiligheidsinstructies

• Beschikbaar hebben van de juiste   

 persoonlijke beschermingsmiddelen.

• Het hebben van een voorbeeldfunctie

MVO-maatregelen: Verzuim

Beschrijving: In de Arbeidsvoorwaarden 

is opgenomen dat bij frequent verzuim 

(3 keer of meer in een jaar) een gesprek 

tussen leidinggevende en medewerker zal 

worden gevoerd.

Impact: Op basis van de eerste drie 

kwartalen is het ziekteverzuim max. 3% in 

2017.

MVO-maatregelen Voorkomen 

ongevallen 

Beschrijving: Gerichte instructie ten 

aanzien van arboveiligheid. Dit doen 

we onder andere door het geven van 

projectgerichte instructies en door 

veiligheid als onderwerp op te nemen in 

onderzoeksplannen en te behandelen bij 

het teamoverleg. 

Impact: In 2016 en 2017 zijn er geen 

ongevallen geweest welke geleid hebben 

tot verzuim (IF=0).

Certificaten: VCA

Status: Wij zijn tevreden met de 

behaalde resultaten met betrekking 

tot ziekteverzuim en ongevallen. We 

willen meer nadruk gaan leggen op 

de veiligheidscultuur en minder op 

regels. Daarnaast willen we de Risico 

Inventarisatie en Evaluatie (RIE) up- to- 

date maken en ditmaal weer extern laten 

beoordelen.

Verbeterplannen: Risico 

Inventarisatie en Evaluatie (RIE)

Update + herbeoordeling door externe 

deskundige

Implementatiedatum: 31-07-18

Mensenrechten

Arbeid
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voor betrokken, transparant en zakelijk 

sociaal werkgeverschap. We richten ons 

op talentontwikkeling en we creëren 

aantrekkelijk werkgeverschap door 

prestatie en plezier voorop te zetten.

Doelstellingen: 

Persoonlijke ontwikkeling: jaarlijks 

gesprek met alle medewerkers en bieden 

van opleidingsmogelijkheden. 

Beleid: Personeelsbeleid

In de arbeidsvoorwaarden van BOOT 

is een deel van het personeelsbeleid 

opgenomen, zoals het evaluatiebeleid, 

persoonlijke ontwikkeling en opleidingen 

en een gedragscode integriteit.

MVO-maatregelen: Persoonlijke 

ontwikkeling - evaluatiemethodiek

Beschrijving: Alle medewerkers van BOOT 

hebben minimaal één keer per jaar een 

evaluatiegesprek met de leidinggevende. 

Daarin wordt de ontwikkeling op 

basis van competenties en op basis 

van persoonlijke doelen besproken en 

geëvalueerd.

Impact: In 2017 hebben alle medewerkers 

een evaluatiegesprek met hun 

leidinggevende gevoerd.

MVO-maatregelen: Persoonlijke 

ontwikkeling – opleidingsplan

Beschrijving: Jaarlijks wordt een budget 

vastgesteld voor opleidingen. Ca. 20% 

hiervan wordt gebruikt voor verplichte 

certificaten/keuringen. Het overige deel 

wordt toegekend aan medewerkers die 

een vakinhoudelijke opleiding wensen 

te volgen of op persoonlijk vlak willen 

doorgroeien.

Verbeterplannen: Veiligheidsladder 

niveau 3 

Een veiligheid & gezondheids scan 

uitvoeren en evalueren met als doel te 

voldoen aan Veiligheidsladder niveau 

3. Hiermee realiseren wij een goede 

veiligheidscultuur.

Implementatiedatum: 31-12-18

Impact: In 2017 hebben we EUR.94.000,- 

geïnvesteerd in opleidingen, waarvan 

15% aan verplichte certificaten/keuringen 

en het overig aan vakinhoudelijke 

opleidingen en persoonlijke ontwikkeling.

Status: De gehanteerde evaluatie-

methodiek en opleidingsplannen 

functioneren voldoende. Er is

behoefte aan een evaluatie van 

het functiehuis met als doel meer 

bewegingsvrijheid te geven aan

functies, medewerkers en inzet van 

medewerkers.

Verbeterplannen: Evaluatie van het 

functiehuis

Gewenst is het functiehuis te evalueren 

en te onderzoeken welke mogelijkheden 

er zijn om meer met rollen te werken. 

Doel is medewerkers binnen een 

functie meer bewegingsvrijheid en  

ontwikkelmogelijkheid te bieden. 

Daarnaast het doel om medewerkers 

breder in te kunnen zetten.

Implementatiedatum: 31-12-18

Duurzame 
Inzetbaarheid & 

Ontwikkeling

Ambitie: Onze medewerkers vormen 

de motor van onze organisatie. Zij zijn 

degenen die midden in de markt staan 

of daarin ondersteunen en projecten tot 

een succes maken. BOOT staat daarbij 
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Medewerkers 
betrokkenheid

MVO-maatregelen: Medewerkers 

betrokkenheid

Beschrijving: Om medewerkers 

betrokkenheid te meten hebben we in het 

najaar van 2017 een onderzoek gedaan 

naar de motivatie van medewerkers van 

BOOT.

Sinds 2017 kunnen medewerkers ook 

financieel participeren in de onderneming. 

Doel hiervan is medewerkers 

betrokkenheid en ondernemerschap te 

stimuleren.

Impact: De belangrijkste bevindingen 

vanuit het 2017 motivatie van 

medewerkersonderzoek zijn:

• Medewerkers ervaren een open,   

 betrokken en lerende cultuur.

• Besluitvaardigheid en autonomie   

 worden als positief ervaren.

• Betrokkenheid en uitdagende doelen   

 hebben een positieve invloed op de   

 motivatie.

• Door doelen nog meer uitdagend te   

 maken, kan de motivatie verder   

 worden verhoogd.

Circulaire Economie

Ambitie: Koploper op gebied van 

circulaire economie bij sloopprojecten en 

actieve deelname aan keteninitiatieven bij 

infraprojecten.

Doelstellingen: 

1. Bouwmarktplaats: In 2020 inzicht   

 in markt van vraag en aanbod met 

 betrekking tot het hergebruik van   

 reststoffen van eigen projecten   

 minimaal 30 eigen projecten te hebben  

 uitgevoerd waarbij gebruik is gemaakt  

 van de Bouwmarktplaats, 

2. Sloop initiatieven: Deelname aan 

 minimaal drie initiatieven op het gebied  

 van circulair slopen, 

3. Infra initiatieven: Deelname aan in   

 iedergeval 1 keteninitiatief

MVO-maatregelen: 

Green deal Cirkelstad

Beschrijving: Door ondertekening van 

Green Deal Cirkelstad committeren 

partijen zich om de keten van bouw en 

sloop te sluiten. Dit doen zij door duur-

zaam te slopen en de gesloopte materialen 

zo hoogwaardig mogelijk terug te brengen 

in de kringloop van de bouw. De vraag is 

hoe ervoor gezorgd kan worden dat dit 

proces door marktpartijen wordt opgepakt 

en vervolgens mainstream wordt.

Impact: BOOT brengt haar expertise in bij 

de volgende activiteiten:

• Jaarlijks quick scan op project en

 organisatie

• Opzetten Bouwmarktplaats

• Ziekenhuizen Amersfoort

• Circulariteitsindex.

BOOT heeft haar overeenkomst met 

Cirkelstad in december 2017 verlengd 

voor de periode 2018-2020.

MVO-maatregelen: De OMbouw

Beschrijving: De OMbouw is een samen-

werking van deskundigen in de belangrijk-

ste vakgebieden binnen de bouw. 

Doelstelling van De OMbouw is om 

circulair te slopen (te demonteren) en te 

bouwen, niet alleen door granulaat toe te 

passen, maar door veel meer complete 

elementen te hergebruiken in het 

nieuwbouwproces. De grote puzzel 

daarbij is de koppeling tussen vraag en 

aanbod. Zonder vraag naar hergebruikma-

teriaal heeft duurzaam slopen geen zin.

Impact: Door deel te nemen in de coöper-

atie van de OMbouw maakt BOOT de 

bouw van een volledig circulaire woning 

mede mogelijk. Rol BOOT: Ten behoeve 

van de voorbereiding hebben wij meege-

dacht in welke materialen vrij komen 

vanuit de sloop van twee ziekenhuizen in 

Amersfoort (donorgebouwen). Daarnaast 

coördineren wij vanuit de sloop dat de 

materialen daadwerkelijk beschikbaar 

komen.

De materialen komen in de loop van 2018 

beschikbaar en dan kan gestart worden 

met de bouw van de woning 

(www.deombouw.nl).

Milieu
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Een bedrijf dat met haar hart 

zaken doet in duurzame initiatieven.

- Peter Mooij, Consultant / coach, OpEx-IT



MVO-maatregelen: Stichting Dutch 

Green Building Council (DGBC)

Beschrijving: BOOT was in 2017 partici-

pant van de Stichting Dutch Green Building 

Council (DGBC), een non-profit netwerkor-

ganisatie die zich inzet om de gebouwde 

omgeving te verduurzamen. BOOT heeft 

deelgenomen aan de stuurgroep BREEAM - 

Sloop en demontage. 

Doel van dit schema is om de mate van 

duurzaamheid van een sloopproject te 

beoordelen.

Impact: In 2017 heeft BOOT bijgedragen 

als participant aan de Stichting Dutch 

Green Building Council.

MVO-maatregelen: BREEAM expertise

Beschrijving: Binnen BOOT is er een expert 

in dienst met een BREEAM certificaat op 

het gebied van sloop & demontage.

Impact: Bijdrage aan kennis over circulaire 

sloop.

MVO-maatregelen: EBU propositie 

circulaire openbare ruimte

Beschrijving: Samen met partners werkt 

BOOT aan de ontwikkeling van een Circu-

lair beheer van de Openbare Ruimte.

Gerealiseerd:

Een multidisciplinaire groep studenten van 

de Hogeschool Utrecht heeft een praktijk-

case (N212) onderzocht. Hierbij hebben 

ze samengewerkt met een aantal partijen, 

waaronder BOOT als adviseur.

Doel was te beoordelen op welke wijze 

de gerealiseerde trajectaanpak circulair 

had kunnen worden uitgevoerd; er is een 

adviesrapport opgesteld en dit is gepre-

senteerd aan betrokken. 

Opgestart:

Mede op basis van het uitgevoerd onder-

zoek is een vervolgproject gestart. Deze is 

begonnen met een inspiratiesessie, welke 

plaatsgevonden heeft in het Circulair 

Café van BOOT. Hieraan hebben NL Green 

Label, Donkergroen en BOOT een bijdrage 

geleverd. Het doel was om studenten en 

overige betrokkenen te inspireren tot 

milieubewust handelen. Met als onder-

werpen  CIRCL (circulair paviljoen) van 

ABN-AMRO en het circulaire infraproject 

Gageldijk dat BOOT heeft verzorgt voor 

de gemeente Stichtse Vecht. Het vervolg-

traject van dit project is het doorrekenen 

waar het economisch verdienmodel zit 

van de voorgestelde aanpak. De resultaten 

worden medio april 2018 gepresenteerd.

Impact: Het project is gestart in 2016. 

De studenten zijn door BOOT en RH DHV 

begeleid. 

Daarnaast is op basis van het eerste 

deel door de Hogeschool Utrecht een 

gesubsidieerd onderzoekstraject gestart. 

Hierin participeren naast de Hogeschool, 

NL Greenlabel en BOOT. BOOT fungeert als 

sparringpartner, stelt kennis beschikbaar 

en heeft een bijdrage geleverd aan de 

opdrachtformulering en de initiële brain-

storm.

Status: We zijn tevreden met de huidige 

keteninitiatieven met betrekking tot sloop 

en onze voorgenomen plannen. Voor infra 

is er behoefte aan het opdoen van meer 

concrete ervaring.

Er zijn een viertal verbeterplannen 

opgestart: 

1. Deelname aan het keteninitiatief 

 Madaster. 

2. Ontwikkeling van een bouwmarktplaats  

 voor het ontsluiten van materialen 

 welke bij sloop vrijkomen.

3. Limburg Waterklaar

4. Werkspoorkwartier.

Verbeterplannen: Madaster

Participant van Madaster in 2017. Doel 

ontwikkelen van een materialendatabase 

van gebouwen (kadaster van gebouwen).

Rol BOOT:

• Wij brengen praktijkkennis in vanuit   

 sloopprojecten. Deze kennis wordt 

 gebruikt bij de ontwikkeling van een   

 materialenpaspoort voor gebouwen.

• Daarnaast ondersteunen wij het project  

 financieel.

Implementatiedatum: 31-12-18

Verbeterplannen: 

Bouwmaterialen marktplaats

Begin 2018 is een eerste versie van onze 

bouwmaterialenmarktplaats gepubliceerd 

(www.insert.nl). We zijn tot de conclusie 

gekomen dat om dit succesvol te maken, 

het belangrijk is om voldoende aanbod 

volume te creëren. Om deze reden 

hebben we het initiatief "Insert" opgericht. 

We hebben daarbij sloopaannemers 

gevraagd om aan te sluiten en het 

collectief verder te gaan vormgeven.  

Implementatiedatum: 31-12-18

Verbeterplannen: Limburg Waterklaar

Dit betreft een keteninitiatief voor het 

stimuleren van het afkoppelen van hemel-

water. Het initiatief is een samenwerking 

tussen Provincie Limburg, Waterschap 

Limburg, opleidingscentra en bedrijfs-

leven (www.waterklaar.nl).

Dit wordt gedaan door intersectorale 

samenwerking, kennis te delen, 
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ervaringen opdoen in projecten en 

opstellen van opleidingsprogramma’s.

Het project heeft de volgende doelgroepen 

op het oog:

1. Docenten, studenten HBO/MBO/

 VMBO grijs/blauw/groen;

2. professionals in deze sectoren;

3. docenten en professionals in de 

 installatietechniek;

4. Intermediairs en burgers.

BOOT maakt deel uit van de projectgroep, 

welke uitvoering geeft aan het projectplan. 

Naast deelname in de projectgroep wordt 

een financiële bijdrage gedaan.

Implementatiedatum: 31-12-18

Verbeterplannen: Werkspoorkwartier

Ontwikkeling van een duurzaam 

bedrijventerrein in Utrecht.

Met het project ‘Werkspoorkwartier: 

Creatief Circulair Maakgebied’ 

transformeert het oude bedrijventerrein 

in de komende vier jaar tot een toon-

aangevend vestigingsgebied in Utrecht 

voor creatieve, circulaire maakbedrijven 

en startups. 

Dit project betreft een samenwerking 

vanuit de USI (www.efro-wsk.nl)

Implementatiedatum: 31-12-21

Energie Efficiënt 
Ontwerp

Ambitie Vanuit haar verantwoordelijkheid 

wil BOOT werken aan een reductie van 

haar energiebelasting. Dit komt terug in 

de eigen bedrijfsvoering, maar ook in de 

adviezen die zij geeft. Door in ontwerp 

daarop te sturen wordt energiereductie al 

in de voorfase gerealiseerd.

Doelstellingen: 

Reductie CO2 bij sloopprojecten: Bij de 

sloopprojecten die door BOOT begeleid 

worden een CO2 reductie (in ton CO2) 

realiseren van 20% in het jaar 2020 ten 

opzichte van 2015.

MVO-maatregelen: Analyse 

duurzaamheid in projecten 

Beschrijving: Analyse duurzaamheid in 

projecten

In maart 2016 is de impact op 

milieubelasting van projecten van BOOT 

in beeld gebracht en is er gekeken 

naar welke projecten de grootste 

milieubelasting met zich mee brengen.

Impact: Uit de analyse is gekozen ons te 

richten op sloop en infra omdat we daar 

de meeste invloed op kunnen uitoefenen.

Status: Wat betreft initiatieven bij 

sloopprojecten zijn we tevreden. Voor 

onderdeel openbare ruimte willen we 

verder ontwikkelen.

Energie Efficiëntie en 
Duurzame Energie

Ambitie We willen blijvend ons energie-

verbruik verlagen en verduurzamen en 

blijven voldoen aan de CO2 Prestatie-

ladder niveau 4.

Doelstellingen: 

1. CO2 per km: In 2017 realiseren we   

 een CO2-reductie van 1,5% per 

 zakelijke kilometer ten opzichte van   

 2016, 

2. Elektriciteit: We behalen op het 

 gebied van elektriciteitsverbruik een   

 CO2 reductie van 25 ton in 2019 ten   

 opzichte van 2012, 

3. Groen gas: 70% van onze bedrijfs-

 wagens rijdt in 2017 op Groen gas

Beleid: Autoregeling

Regeling voor het toekennen van een 

personenauto aan medewerkers. In art. 

3.5 is een maximum opgenomen voor CO2 

uitstoot.

MVO-maatregelen: Wagenpark

Beschrijving: De volgende acties zijn 

ondernomen:

1. In de Autoregeling zijn maxima   

 gesteld aan CO2 uitstoot bij aanschaf  

 personenauto's

2. Bij vervanging bedrijfsauto's is 

 gekozen voor auto's op BIO-CNG of   

 schonere diesel (indien trekkracht   

 vereist is).

Impact: De volgende CO2 reductie per 

zakelijke km is gerealiseerd:

• 2016 t.o.v. 2011: 22,7%

• 2016 t.o.v. 2015: 13.9 %

• Medio 2016-medio 2017 t.o.v. 2016:  

 5.3%.
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Eerlijk zakendoenBIO-CNG: 

- Medio 2017 reed 66% van de bedrijfs-

auto's op BIO CNG. Doel voor 2017 is 70%. 

In de 2e helft van 2017 stond nog één 

diesel op de planning om te worden 

vervangen.

MVO-maatregelen: Verminderen 

elektragebruik

Beschrijving: Voor het verminderen van 

elektragebruik zijn recent de volgende 

maatregelen getroffen:

• Efficiënter gebruik van ruimtes, 

 door herindeling en centralisering

• LED lampen.

Al eerder getroffen maatregelen:

• Ventilatie uit buiten kantoortijden

• Vervangen van computers voor kleine  

 toegangskastjes

• Energiezuinige monitoren

• Ventilatiesysteem Plesmanstraat in   

 2015 geüpgraded.

Impact: De volgende CO2 reductie t.a.v. 

elektraverbruik is gerealiseerd:

• 2016 t.o.v. 2012: -19.7 ton

• Medio 2016-medio 2017 t.o.v. 2012:   

 -25.2 ton.

Certificaten: CO2 Prestatieladder, PitPoint 

verklaring Groengas 2016

Status: We zijn tevreden met de behaalde 

resultaten. Doelen worden bereikt.

Ethisch Gedrag

Ambitie: Als partner zijn wij integer, 

transparant en onafhankelijk. 

Vanuit die basis werken wij samen met 

opdrachtgevers, medewerkers en 

belanghebbenden.

Beleid: Personeelsbeleid

In de arbeidsvoorwaarden van BOOT is 

een deel van het personeelsbeleid opge-

nomen, zoals het evaluatiebeleid, persoon-

lijke ontwikkeling en opleidingen en een 

gedragscode integriteit.
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MVO Promoten bij 
Klanten

Ambitie: Vanuit onze visie op rent-

meesterschap verbinden wij de belangen 

van opdrachtgevers met de verantwoor-

delijkheden die zij hebben in de omgev-

ing waarin zij werkzaam zijn én met de 

partijen waarmee zij samenwerken.

Vanuit deze visie ondersteunen wij de 

zogenaamde sloopcode, wat staat voor 

Verantwoord opdrachtgever- en opdracht-

nemerschap bij de aanbesteding en 

uitvoering van sloopwerkzaamheden. 

Deze Code beschrijft wat professionele 

opdrachtgevers, opdrachtnemers en 

andere betrokken partijen van elkaar 

mogen verwachten bij de aanbesteding 

en uitvoering van een sloopproject. 

Het is feitelijk een ‘omgangsregeling’ voor 

partijen in de sloopbranche.

Doelstellingen: 

1. Toepassen Sloopcode: Toepassen van  

 sloopcode in al onze sloopbestekken, 

2. Ontwikkelen Sloopcode: 

 In samenwerking met marktpartijen 

 opstellen van een richtlijn voor 

 verantwoord opdrachtgever en   

 opdrachtnemerschap, 

3. Uitdragen Sloopcode: Organiseren van  

 bijeenkomst voor opdrachtgevers met  

 als doel sloopcode uit te dragen.

MVO-maatregelen: Sloopcode

Beschrijving: In samenwerking met bran-

cheorganisatie Veras (sloopaannemers) 

en aantal andere ingenieursbureaus en 

marktpartijen hebben wij de Sloopcode 

opgesteld (www.sloopcode.nl) met daarin 

omgangsregels ten aanzien van:

• Een zorgvuldig aanbestedingsproces

• Beschikbaarheid van voldoende 

 project gerelateerde informatie

• Een transparante prijsvorming

• Een adequate uitvoering en 

 wederzijds respect.

Voor het uitdragen van de sloopcode 

hebben we een aantal blogs gepubli-

ceerd en in 2017 een seminar voor onze 

opdrachtgevers gehouden, waar onder 

andere de sloopcode is toegelicht.

De sloopcode heeft als doel het verant-

woord opdrachtgever en opdrachtne-

merschap, en daarmee eerlijke inkoop te 

bevorderen.

Impact: In onze bestekken passen we de 

sloopcode sinds medio 2017 actief toe.

Status: We zijn tevreden over de 

ontwikkeling en het gebruik van de 

sloopcode. Gewenst is de code integraal 

toe te passen bij alle sloopbestekken.



Certificaten, 
Keurmerken 
en Beoordelingen

Overzicht van certificaten, keurmerken en andere controles 

en toetsingen, uitgevoerd door onafhankelijke derden.

CO2 

Prestatieladder

ISO 9001

VCA

Asbestos Inventory 

CO2 Prestatieladder trede 4

Eind 2013 heeft BOOT zich laten certificeren voor de CO2 

prestatieladder, trede 3. In de eerste helft van 2016 is trede 4 

behaald.

Scope certificaat: Advies met betrekking tot aanleg en beheer van 

infra, waterhuishouding, park, landschap en sportvelden. Advies 

op gebied van geo-informatie, bodem, asbest, (circulaire) sloop en 

vergunningenmanagement 

1 ster

Landmeetkundig veldwerk. Milieukundig veldwerk en 

milieukundige begeleiding. Toezicht bij civiel- en 

milieutechnische projecten  

Procescertificaat Asbestinventarisatie

BRL 6000 (SIKB)

Erkend 

Leerbedrijf

PitPoint verklaring 

Groengas 2016

Protocol 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering 

met conventionele methoden en nazorg - milieukundige 

processturing en milieukundige verificatie

Erkenning ten behoeve van stages. Door Samenwerkings-

organisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Rijden op Groengas van PitPoint clean fuels levert een grote 

bijdrage aan schonere lucht en klimaatbeheersing.
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BRL 2000 (SIKB) Protocol 2001 : Plaatsen van handboringen en peilbuizen, 

maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 

waterpassen

Protocol 2002 : Het nemen van grondwatermonsters

Protocol 2003 : Veldwerk bij milieuhygiënisch 

waterbodemonderzoek

Protocol 2018 : Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in 

bodem

BRL 1000 (SIKB) Protocol 1001: monsterneming voor partijkeuringen grond en 

baggerspecie



Overzicht van door derden uitgegeven prijzen, rankings 

en andere erkenningen.

MVO ondernemersprijs Veenendaal 2018 

MVO ondernemersprijs Veenendaal 2018 uitgereikt door gemeente Veenendaal en 

Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal.

BOOT voldoet volgens de jury aan de volgende criteria voor MVO en is daarin een voorbeeld 

voor andere bedrijven in Veenendaal:

•  Heeft een integrale visie op maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

•  Verankert MVO in haar bedrijfsprocessen

•  ziet MVO als een doorgaand proces

Top 50 Technisch Weekblad

Ieder jaar publiceert Technisch Weekblad, het weekblad over techniek en wetenschap, de Top 

50 ingenieursbureaus van Nederland. In 2017 stond BOOT op 41e plek en daar zijn wij blij 

mee!

Prijzen en erkenningen
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MVO-scorecard BOOT

De MVO-prestaties van deze organisatie worden 

jaarlijks door FIRA beoordeeld. Daarbij wordt 

gekeken in welke mate er sprake is van een 

volwassen MVO-programma, dat past bij de 

activiteiten en het formaat van de organisatie, 

alsmede naar het ambitieniveau en de daadwerkelijke 

impact.  

Werk voor Kwetsbare Groepen

ISO 26000 klasse: Discriminatie en kwetsbare 

groepen

Score

Gezondheid en Veiligheid op het Werk

ISO 26000 klasse: Gezondheid en veiligheid op 

het werk 

Duurzame Inzetbaarheid en Ontwikkeling

ISO 26000 klasse: Persoonlijke en professionele 

ontwikkeling 

Score
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Circulair Ontwerp en Ontwikkeling

ISO 26000 klasse: Duurzaam gebruik van 

Hulpbronnen

Score

Energie Efficiëntie en Duurzame Energie

ISO 26000 klasse: Klimaatverandering

Energie Efficiënte Ontwerp

ISO 26000 klasse: Klimaatverandering

Ethisch Gedrag 

ISO 26000 klasse: Anti-corruptie en 

bedrijfsintegriteit

MVO Promoten bij Klanten 

ISO 26000 klasse: Stimuleren van 

maatschappelijke verantwoordelijkheid

Score
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Verificatieverklaring

BOOT organiserend ingenieursburo B.V. (hierna BOOT) heeft opdracht gegeven aan FIRA Sustainability B.V. 

voor externe verificatie van de betrouwbaarheid van haar informatie over Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen, zoals weergegeven in het FIRA Platform. Deze verklaring is gebaseerd op onze beoordeling 

van de inhoud, inclusief onderliggende systemen en beschikbare bewijslast, zoals weergegeven in het Basis 

MVO-rapport (Basic CSR Report) en de MVO-scorecard (CSR Scorecard) van BOOT. Deze verklaring is bedoeld 

voor klanten en andere professioneel belanghebbenden bij de duurzaamheidsprestaties en kansen van 

BOOT.

Scope 
De scope voor deze opdracht is: Advies en management met betrekking tot aanleg en beheer van infra, 

waterhuishouding, park, landschap en sportvelden. Advies op het gebied van geo-informatie, bodem, asbest, 

(circulaire) sloop en vergunningenmanagement door BOOT organiserend ingenieursburo B.V. (kamer van 

koophandel 30159072) gevestigd in Nederland.

MVO-rapport: Basis
BOOT onderschrijft de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en geeft inzicht in haar 

ambities inzake MVO-onderwerpen zoals geprioriteerd door FIRA, inclusief management aanpak, beleid, 

maatregelen en plannen. 

Methodologie & Uitgevoerde Werkzaamheden 
FIRA faciliteert organisaties bij het verwerken van duurzaamheidsinformatie in het FIRA Platform. FIRA 

waarborgt dat het verificatieteam de hiervoor benodigde competenties bezit en handelt in lijn met 

auditprincipes inzake ethisch gedrag, professionele integriteit, en onafhankelijkheid. FIRA hanteert bij de 

verificatie van alle claims en informatie de standaard behorende bij het Basis MVO-rapport (zie FIRA Platform 

Protocol voor details). Claims en daaraan gerelateerde informatie in het FIRA Platform worden beoordeeld 

op basis van de bewijslast zoals deze door BOOT beschikbaar is gesteld aan FIRA om de betrouwbaarheid 

van de informatie vast te stellen. 

De waarde van FIRA deelname ligt in de transparantie over actuele MVO-prestaties zoals 

weergegeven in het FIRA Platform. Zie www.fira.nl voor inzage.
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Conclusie 
BOOT rapporteert over MVO-initiatieven en prestaties. Gebaseerd op de uitgevoerde werkzaamheden 

concluderen wij dat de claims en informatie in het Basis MVO-rapport in het FIRA Platform betrouwbaar is.

Samenvatting FIRA Bevindingen 
We complimenteren BOOT met de getoonde initiatieven. Een volledig overzicht van onze bevindingen is 

gepubliceerd in het FIRA Platform. Hieronder een samenvatting van onze belangrijkste bevindingen: 
 

- Balans & Volledigheid: Er is een management aanpak geformuleerd. We moedigen BOOT aan om   

 concrete doelstellingen toe te voegen voor alle relevante MVO-onderwerpen om voortgang te 

 kunnen monitoren. We complimenteren BOOT voor de behaalde resultaten op het gebied van CO2   

 reductie, veiligheid en gezondheid, werk voor kwetsbare groepen en voor het deelnemen aan verschillende  

 duurzaamheidsinitiatieven. Andere maatregelen zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling en eerlijke   

 contracten. We moedigen BOOT aan om de milieu impact van alle engineering- en consultancy-activiteiten  

 te kwantificeren, en maatregelen te laten zien die zijn gericht op de bescherming van de bedrijfsintegriteit,  

 energie efficiëntie bij alle projecten en het bij klanten promoten van duurzaam inkopen van 

 bouwmaterialen. 

-  Code of Conduct: Wij moedigen BOOT aan om een gedragscode te ontwikkelen die beschikbaar is voor  

 derden.

-  MVO-commitment: BOOT heeft de standaard MVO-verklaring ondertekend en onderschrijft daarmee alle  

 MVO-principes, alsmede het commitment om voortgang te laten zien op alle relevante onderwerpen. We  

 moedigen BOOT aan om een bedrijfseigen verklaring te ontwikkelen.

Datum van uitgifte: 28 februari 2018 (MVO-informatie van dit bedrijf wordt jaarlijks hertoetst)

Namens FIRA, 

 

Mw. J. Chatelain 

Director Reporting and Assurance
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Dit rapport is opgesteld op basis van de 

MVO-informatie van BOOT in het FIRA 

Platform. De informatie in dit rapport is door 

FIRA geverifieerd. Een verificatieverklaring 

is opgenomen in dit rapport.

Naam

Straat

Postcode/Plaats

Land

BOOT organiserend ingenieursburo B.V.

Plesmanstraat 5

3905 KZ  VEENENDAAL

Nederland


