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Voorwoord 
Hoe we het ook wenden of keren: de wereld verandert. Fossiele brandstoffen raken op. 
We moeten voorzichtig omgaan met onze regenwouden en ook 
de oceanen verdienen onze aandacht. Innovatie, wetenschap en 
techniek gaan razendsnel. Deze ontwikkelingen zijn op alle 
fronten merkbaar. Overheden en bedrijven gaan ernaar 
handelen. Consumenten gaan op hun beurt steeds bewuster om 
met zaken als energie-, waterverbruik en afvalscheiding. De  
bouw kan en mag bij deze ontwikkelingen natuurlijk niet 
achterblijven.  
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is noodzakelijk en onontkoombaar. De 
aandacht en druk van nationale en internationale overheden en die van media en 
consument gaan hier steeds meer naar uit. Binnen enkele jaren is het in onze 
maatschappij in alle branches een ‘bestaansvoorwaarde’. Als je niet maatschappelijk 
verantwoord onderneemt, zal je organisatie in de toekomst niet overleven. 
 
Ook wij bij Saint-Gobain Distribution the Netherlands B.V. denken na over onze 
verantwoordelijkheid. Naast een duidelijke meerwaarde die wij u bieden, houden wij 
rekening met de invloed die onze bedrijfsvoering en in het bijzonder onze materialen, 
producten en dienstverlening hebben op milieu en maatschappij.  
 
Duurzaamheid biedt goede kansen voor de bouw om economische, ecologische en sociale 
doelen gelijktijdig na te streven. Omdat we vinden dat het niet anders kan en omdat we 

vinden dat het bij Saint-Gobain Distribution 
the Netherlands past. Maar natuurlijk in de 
eerste plaats omdat het in uw belang is en 
dat van uw klanten. 
 
Wij zien het dan ook als taak om onze 
klanten goed voor te lichten over de 
betekenis van duurzaam. Om hen van 
relevantie productinformatie te voorzien en 

een verantwoorde keuze te bieden. En niet alleen omdat de maatschappij dat steeds 
belangrijker gaat vinden. Nee. Duurzaam bouwen loont. Daarom bieden wij u een 
assortiment duurzame producten aan onder de naam ‘Greenworks’. Hiermee hebben wij 
een juiste verantwoorde keuze gemaakt.  
 
Ook bieden wij duurzame diensten aan die klanten ontzorgen zoals Leanworks, Raab’s 
Renovatiehuis, Take-it-Bag, de Vitalia en Daintree badkamerconcepten en digitale 
calculatie- en productapplicaties. Leanworks is een succesvolle duurzame dienst sinds 
2013 waar we trots op zijn. Het vermindert zowel faalkosten, veiligheidsrisico’s op de weg 
en bouwplaats, CO2 uitstoot door bouwprojecten én zet in op social return on investment. 
Met het concept Showroom 2020 zetten wij een nieuwe stap op de digitale snelweg. 
 
Middels dit duurzaamheidsjaarverslag laten we u graag zien wat er in 2015 gerealiseerd 
is. De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op, zowel binnen als buiten de 
organisatie. We werken daarom steeds meer samen met andere partijen aan initiatieven.  
Daarnaast biedt dit verslag perspectief op wat er nog gerealiseerd kan worden. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen biedt namelijk altijd meer mogelijkheden en 
kansen dan waar in eerste instantie aan wordt gedacht.  
 

‘Maatschappelijk 
verantwoord 
ondernemen is 
noodzakelijk en 
onontkoombaar.’ 
 

‘Duurzaamheid biedt 
goede kansen om 
economische, ecologische 
en sociale doelen 
gelijktijdig na te streven.’ 
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Saint-Gobain Distribution the Netherlands B.V. kan niet de wereld veranderen, maar kan 
wel haar bijdrage leveren aan het verbeteren van de wereld op een aantal aspecten. Dit 
doen we niet alleen. We zijn continu op zoek naar en in gesprek met klanten en partners 
binnen en buiten de bouwsector over de bijdrage die we samen kunnen leveren aan een 
duurzame leefomgeving. We staan graag open voor dialoog, omdat we ervan overtuigd 
zijn dat door ideeën te delen en samen projecten op te starten, MVO verder en optimaler 
geïntegreerd kan worden in de dagelijkse activiteiten van Saint-Gobain Distribution the 
Netherlands B.V. en onze ketenpartners. 
 
De uitdagingen zijn groot. De bouw is een belangrijke sector in onze economie en biedt 
veel werkgelegenheid. Veiligheids- en gezondheidsrisico’s zijn echter relatief groot.  
Doelstellingen zoals de wet private kwaliteitsborging, die per 2018 mogelijk in werking 
treedt, en bijna energieneutrale nieuwbouw per 2020 komen steeds dichterbij. Het 
huurconvenant stelt vanaf 2020 bij 100% van de huurwoningen van corporaties label B of 
hoger verplicht, bij  80% van de particuliere huurwoningen label C of hoger. Renovatie 
van bestaande gebouwen, zowel huur als koop, biedt een groot 
energiebesparingspotentieel. Financieringsvraagstukken zijn daarbij uitdagend. We zien 
vele initiatieven op dit terrein, waaronder Nul op de Meter projecten. 
Hernieuwbare en oneindig bruikbare grondstoffen hebben de aandacht, we zien op dit 
gebied de biobased en circulaire economie opkomen. Hierbij past de EU-wetgeving 
omtrent >70% recycling van het bouw- en sloopafval per 2020. En de verplichting 
conform Bouwbesluit voor het maken van een milieuprestatieberekening van een gebouw 
gebaseerd op LCA.  
Aantoonbare duurzaamheid van gebouwen wint steeds meer terrein. We zien een toename 
van onder meer BREEAM-certificering. Digitale technieken bieden de bouwsector grote 
kansen. En ga zo maar door.  
 
In 2016 zitten wij niet stil. We nodigen u uit samen aan de slag te gaan. Want uiteindelijk 
bouwen we samen aan een duurzame toekomst.  
 
Eric J Snijer 
CEO Saint-Gobain Distribution the Netherlands B.V. 
 
 
 
Highlights 2015  

• Raab Karcher Leanworks winnaar Bouwkennis Marketing Jaarprijs 2015 
• Derde Greenworks Academy geopend in Amsterdam 
• Daintree groene badkamer gelanceerd door Galvano Take-it-Bag 

ook bij De Jager Tolhoek  
• Lean and Green Star voor Raab Karcher en Van Keulen HPR-

certificaat uitgereikt aan Galvano 
• Duurzaam transport door Van Keulen met het innoverende 

palletschip Pallet Shuttle Barge 
• Zonnepanelen op het dak van het kantoorpand van Tegelgroep 

Nederland en LED-verlichting in de showroom 
 
 
 
Mocht u naar aanleiding van dit verslag vragen hebben, of juist 
suggesties? Hier staan we graag voor open. U kunt hiervoor terecht bij 
uw aanspreekpunt binnen de organisatie of mail naar 
duurzaamheid@saint-gobain.com.   
 

mailto:duurzaamheid@saint-gobain.com
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Onze activiteiten  
Saint-Gobain Distribution the Netherlands B.V. (SGBD NL) is onderdeel van het 
beursgenoteerde Franse Saint-Gobain, een multinational met een geschiedenis die 
teruggaat tot in de 17e eeuw. Met ongeveer 195.000 medewerkers en activiteiten in 64 
landen kan het met recht een wereldwijde speler genoemd worden. Momenteel bestaat 
Saint-Gobain uit vier hoofddivisies waaronder Saint-Gobain Distribution. SGBD NL bestaat 
uit de business units bouwmaterialen, sanitair en tegels. 
  
Bouwmaterialen worden verkocht onder de merknamen Raab Karcher, Van Keulen Hout 
en Bouwmaterialen B.V. (Van Keulen) en De Jager Tolhoek. 
Raab Karcher heeft vestigingen door het hele land en is een van de meest aansprekende 
bouwmaterialenhandelaren. Met productspecialisten op alle aspecten van de bouw, een 
compleet assortiment van meer dan 150.000 artikelen, een soepele logistiek en 
showrooms voor professional en consument is Raab Karcher een ijzersterke speler. 
Van Keulen, gevestigd in Amsterdam, is sterk door een breed assortiment hout & 
bouwmaterialen, veel kennis én snelheid van leveren. In alle steden de hectiek de baas. 
Van Keulen is blijvend onderscheidend. 
De Jager-Tolhoek is al ruim 80 jaar een begrip in Zuidwest-Nederland. Vanuit de 
hoofdvestiging in Goes levert men een volledig assortiment bouwmaterialen met als 
specialisatie hout- en plaatmateriaal. Vanuit de drie bouwshops in Goes, Vlissingen en 
Bergen op Zoom biedt men een compleet afhaalassortiment aan.  
 
Galvano Groothandel B.V. (Galvano) is een landelijk opererende leverancier van 
badkamers. Het ruime assortiment sanitair, tegels, verwarming, installatiematerialen en 
lichte bouwmaterialen wordt beschikbaar gesteld aan professionele afnemers. Dankzij een 
perfecte badkamerlogistiek, een breed scala slimme E-business oplossingen en een sterk 
private label stelt Galvano haar klanten in staat nog slagvaardiger te ondernemen. 
 
Tegelgroep Nederland B.V. (Tegelgroep Nederland) is een groothandelaar in keramische 
wand- en vloertegels. Zij doet dit onder de business-namen V&S Tiles, Jos Haag, Mieloo 
en Tegelgroep Nederland CMTO. Zij levert een uitgebreid assortiment, stijlvolle 
showroomopstellingen en E-business oplossingen aan de tegel-retailers. Daarnaast levert 
zij "custom made tegel oplossingen" aan ketenorganisaties zoals grote supermarktketens. 
 
SGBD NL coördineert de activiteiten van de werkmaatschappijen en ondersteunt deze met 
gezamenlijke programma’s. Duurzaamheid is hierbij een centraal thema. Onder het thema 
“Sustainable Habitat” worden door alle business units initiatieven ontwikkeld voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Greenworks is in Nederland in korte tijd 
de referentie voor duurzame bouwmaterialen geworden. Middels Greenworks krijgt de 
klant en de eindgebruiker snel inzicht in de duurzame kenmerken van producten. 
 
De business units leveren naast alle bekende A-merken ook uitstekende kwaliteit eigen 
merken. NOVIPro en ULTIPRO (de voorbereidingen zijn in 2015 gestart in tweede kwartaal 
2016 wordt het op de markt gebracht) in de bouwmaterialen, Erkalinea en Home edition 
als tegelmerken van Raab Karcher, Alterna voor Galvano en bij Tegelgroep Nederland kunt 
u terecht voor Rhein Tegels en VT wonen. Als onderdeel van het grootste wereldwijde 
bouwmaterialen concern en vele klantgerichte oplossingen is SGBD NL toonaangevend te 
noemen op het gebied van bouwmaterialen, sanitair en tegels. 
 
Blijf op de hoogte van onze activiteiten via onze websites: www.raabkarcher.nl ; 
www.van-keulen.nl ; www.galvano.nl ; www.dejagertolhoek.nl ; www.tegelgroep.nl   
Tevens zijn onze activiteiten te volgen via Twitter, Facebook en LinkedIn.  
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1. MVO 
 

1.1  Samen bouwen aan een duurzame toekomst: onze leidraad  
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is integraal onderdeel van onze strategie. 
Saint-Gobain Building Distribution the Netherlands B.V. (SGBD NL) streeft er naar voor elk 
moment de juiste oplossingen te presenteren. Juiste oplossingen, die leiden tot een 
optimale klanttevredenheid en waarbij we duurzame bouw stimuleren. Bij SGBD NL 
geloven we erin dat we een belangrijke rol spelen bij het bouwen aan een duurzame 
toekomst. 
  
Als onderdeel van het beursgenoteerde Franse Saint-Gobain, laten we ons leiden door de 
ambitie om dé referentie te worden op het gebied van duurzame ontwikkeling in de 
bouwindustrie. Deze doelstelling, samengevat in ons maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) beleid, onze ‘Sustainable Habitat’ missie, vormt een integraal 
onderdeel van de strategie van SGBD NL . Alleen op die manier geloven we dat MVO écht 
verankerd kan zijn in ons dagelijks ondernemen. 
 
Voor ons is duurzame ontwikkeling zowel een dagelijkse verantwoordelijkheid als een 
bedrijfseconomische kans. Concreet betekent dit dat we bij elke beslissing of activiteit 
rekening houden met de impact ervan op drie pijlers: economie, milieu en sociaal. Nu en 
in de toekomst. 
  
Dit gedachtegoed is vertaald naar beleid, dat past bij onze 
branche. We spreken daarbij de volgende ambities uit: 

• Bekend staan als meest toonaangevende bouwmaterialen-, 
tegel- en badkamertoeleverancier op het gebied van 
duurzame bouw 

• MVO is structureel onderdeel van het denken en doen 
binnen SGBD NL 

• Realisatie van een duurzame interne bedrijfsvoering 
• Imago SGBD NL versterken door communicatie over het 

MVO beleid 
  

Om onze ambities te realiseren hebben we acht no-nonsense MVO-waarden benoemd: 
 

1. We voldoen aan externe regelgeving en regelgeving van de Saint-Gobain Groep 
2. We ontwikkelen en implementeren duurzaam inkoopbeleid van producten en 

diensten door geheel SGBD NL 
3. We voeren verantwoord duurzaam verkoopbeleid, afgestemd op onze klanten  
4. We dragen zorg voor een gezonde en veilige werkomgeving 
5. We verbeteren continu de milieuresultaten 
6. We investeren in onze medewerkers middels training en ontwikkeling  
7. We vergroten de positieve impact van SGBD NL op de gemeenschap 
8. We communiceren en inspireren over MVO initiatieven en resultaten 

 
Deze MVO-waarden zijn van groot belang voor SGBD NL en de branche waarin zij 
werkzaam is en vormen dan ook het uitgangspunt voor het formuleren van doelstellingen 
en concrete actiepunten. Doelstellingen worden bepaald voor het komend jaar alsook voor 
de komende vier jaren. 
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1.2  Onderdeel van de Saint-Gobain Groep 
 
Op het gebied van duurzaamheid heeft Saint-Gobain, met haar 350 jaar rijke historie, een 
duidelijke ambitie. Saint-Gobain streeft er naar om dé referentie te worden op het gebied 
van duurzame ontwikkeling in de bouwindustrie. Deze doelstelling is samengevat in de 
‘Sustainable Habitat’ missie en vormt een integraal onderdeel van de strategie van Saint-
Gobain, zo ook in de strategie van SGBD NL.  

  
 
Alle behaalde resultaten op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen publiceert Saint-Gobain in haar integrale jaarrapport, te raadplegen via 
www.saint-gobain.com.  
 
Saint-Gobain tracht met haar beleid zoveel mogelijk aan de verwachtingen van haar 
stakeholders te voldoen. Dit probeert ze te realiseren door op vijf belangrijke gebieden 
oplossingen aan te dragen: duurzame gebouwen uitvinden, haar milieu-impact beperken, 
professionele groei van medewerkers stimuleren, ondersteunen van de ontwikkeling van 
de lokale gemeenschap en actie ondernemen in de hele waardeketen. Deze vijf 
uitdagingen zijn gebaseerd op de economische, ecologische en sociale pijlers.  
 
De stakeholders van Saint-Gobain bestaan op bedrijfsniveau met name uit de 
medewerkers, de investeerders, de regionale ambtenaren, de leveranciers, de klanten en 
de consumenten. Maar ook tal van andere organisaties en groepen behoren tot de 
stakeholders van Saint-Gobain. Deze komen naar voren op het moment dat één van 
Saint-Gobains dochterondernemingen of business units actie onderneemt. Denk hierbij 
aan consumenten-, handels-, en non-governementele organisaties (NGO’s). Op basis van 
de situatie wordt er door middel van de juiste informatiekanalen contact gelegd en wordt 
er gezocht naar een geschikte manier om tegemoet te komen aan de wensen van deze 
stakeholders.   

http://www.saint-gobain.com/
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Maatschappelijk Verantwoord Beleggen ratings  
In 2015 werd Saint-Gobain opgenomen in de 
STOXX® Global ESG Leaders, MSCI Global 
Sustainability, Euronext Vigeo Europe 120, Euronext 
Vigeo Eurozone 120, Ethibel ESI Excellence 
Europe and FTSE4Good indices  Saint-Gobain is de 
eerste onderneming in zijn sector ‘Construction and 
Materials’ die opgenomen is in de FTSE4Good Index.  
Dat Saint-Gobain wordt gekozen voor ethische 
aandelenindexen weerspiegelt de 
langetermijntoewijding en -resultaten op het gebied 
van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
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1.3  Hoe we duurzaamheid managen 
 
Binnen SGBD NL is maatschappelijk verantwoord ondernemen onderdeel van de 
bedrijfsvoering. In 2011 is hier vorm aan gegeven, zijn reeds lopende acties hierin 
ondergebracht en MVO is sindsdien verder uitgerold in de dagelijkse werkzaamheden. 
MVO is samen met EHS agendapunt nummer 1 bij overleg. Continu 
vindt verbetering van prestaties plaats aan de hand van 
geformuleerde doelstellingen. Deze voortgang wordt gemonitord en 
sturing vindt plaats indien nodig.  
 
Sinds 2012 is het milieuzorgsysteem van SGBD NL beloond met 
het ISO14001 certificaat. Met dit certificaat kunnen klanten erop 
vertrouwen dat SGBD NL voldoet aan milieuwet- en regelgeving en 
dat de permanente verbetering van de milieuprestaties van de 
organisatie structureel in de onderneming is verankerd. 
 
We hebben onze onderneming door de jaren heen ontwikkeld met 
het grootste respect voor mensen en hun omgeving. De fundering 
voor SGBD NL zijn de ‘principes voor gedrag en handelen’, welke 
voortkomen uit het beleid van Saint-Gobain. Saint-Gobain heeft 
haar ontwikkeling, in haar inmiddels 350 jaar bestaan, gebaseerd 
op een set waarden, die dagelijks tot uitdrukking komen.  
De principes zijn gebaseerd op drie richtlijnen: het verdrag van de International Labor 
Organization, het verdrag van de OECD gebaseerd op de bestrijding van omkoping en de 
Guiding Principles van de OECD.  
Met de basisprincipes voor het handelen wordt beoogd een richting te geven aan de 
activiteiten van alle managers en medewerkers bij de uitoefening van hun 
werkzaamheden, waar ook ter wereld. Alle medewerkers van SGBD NL hebben zich 
verplicht deze principes na te leven.  
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1.3.1 Waardering 

In 2015 hebben we waardering ontvangen voor onze inspanningen op het gebied van 
duurzaamheid. Dit onderstreept dat we op de goede weg zijn en maakt ons trots en nog 
gemotiveerder. 

 

Externe prijzen / benoemingen 

 

Raab Karcher wint Bouwkennis Marketing Jaarprijs 2015 

Met haar vernieuwende marketingconcept Leanworks heeft Raab Karcher de strijd om de 
BouwKennis Marketing Jaarprijs 2015 gewonnen. Zoals 
gebruikelijk werd deze prijs uitgereikt tijdens de BouwKennis 
Jaarbijeenkomst. 
De uitkomst werd bepaald door zowel de vakjury als het 
publiek. De jury gaf aan dat het een goed doordacht concept 
is, dat echt oplossingen gaat bieden voor de problemen waar 
we tegenaan lopen op de bouwplaats.  
 

Business Succes Award voor Raab Karcher 

Raab Karcher is door het Nationale Business Succes Award Instituut uitgeroepen tot 
winnaar van de “Business Succes Award” in de branche “Bouw en Innovatie”. Met een zeer 
sterke positionering heeft Raab Karcher zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een 
toonaangevende onderneming op het gebied van bouwmaterialen.  
In het persbericht van het Nationale Business Succes Award Instituut staat het volgende: 
“De onderneming weet haar grote kennis van bouwmaterialen en haar klant- en 
servicegerichte aanpak uitstekend met elkaar te combineren, waardoor zij onverminderd 
een hoge klanttevredenheidsscore weet te behalen en in het algemeen wordt gezien als 
het leidende bedrijf in de branche. De Nominatiecommissie ziet in Raab Karcher een 
stabiele, vooruitstrevende onderneming die naar verwachting in de toekomst nog veel 
successen kan behalen binnen de markt en is van mening dat zij met recht genomineerd 
zijn voor de Nationale Business Succes Award.” 

 

Lean and Green Star voor Raab Karcher en Van Keulen 

In 2012 heeft Raab Karcher de Lean and Green Award behaald. 
Van Keulen behaalde de Lean and Green Award in 2013. Beide 
business units committeerden zich aan duurzame doelstellingen 
om met name CO2-uitstoot te reduceren.  
Eind 2014 werden zowel Raab Karcher als Van Keulen wederom 
getoetst waarbij werd vastgesteld dat beide business units ruim 
20% CO2-reductie gerealiseerd hadden, ruim binnen de 
gestelde termijn van vijf jaar. Dankzij dit resultaat is de Lean 
and Green Star toegekend aan Raab Karcher en Van Keulen. 
De prijs werd in juni 2015 uitgereikt. 
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Interne prijzen / benoemingen 
 
 
Galvano voldoet aan hoogste veiligheidseisen 

In 2015 behaalde Galvano’s logistieke omgeving de ‘highly 
protected risk’-status, de hoogste veiligheidsstandaard van 
Saint-Gobain.  Veiligheid staat bij Saint-Gobain hoog in het 
vaandel. Het verkleinen van risico’s die van invloed kunnen 
zijn op de continuïteit van de bedrijfsvoering is daar een 
belangrijk onderdeel van. Met een actief preventie- en 
veiligheidsbeleid streeft Galvano naar het verkleinen en 

wegnemen van risico’s die bedrijfsprocessen kunnen verstoren. Denk daarbij aan 
materiële schade veroorzaakt door een brand, explosie, lekkage of natuurgeweld. Mocht 
er toch een situatie ontstaan die zorgt voor een verstoring van bedrijfsprocessen, dan 
biedt het door Galvano opgestelde bedrijfscontinuïteitsplan concrete handvatten om zo 
snel mogelijk weer operationeel te kunnen zijn. 
 
Met de toekenning van de highly protected risk (HPR) status wordt bevestigd dat Galvano 
voldoet aan de hoogste standaarden van Saint-Gobain op het gebied van veiligheid en 
risicominimalisatie. Daarmee behoort Galvano tot een zeer selecte groep Saint-Gobain 
bedrijven die HPR-gekwalificeerd is. Een prestatie om trots op te zijn! 
 
 
 
 
Greenworks Award 
Om de nadruk te leggen op én de verkoop van duurzame 
bouwmaterialen te stimuleren is Raab Karcher ook in 2015 
doorgegaan met het uitreiken van de Greenworks Award 
voor de beste presterende Raab Karcher vestiging op het 
gebied van Greenworks. Elke maand wordt een 
Greenworks Award uitgereikt aan die Raab Karcher 
vestiging met de beste prestaties voor Greenworks. Dit 
wordt vastgesteld aan de hand van vier criteria: behaalde 
Greenworks omzet, % omzetgroei ten opzichte van het 
jaar daarvoor, klantactiviteit en Greenworks 
referentieprojecten.   
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2. MVO en Milieu 
 
Als onderdeel van de bouwsector heeft SGBD NL een grote kans om een duurzame 
toekomst te realiseren en duurzame bouwoplossingen te leveren. Daardoor is het van 
belang dat we continu onze processen bekijken en dat we betere, efficiëntere manieren 
van werken vinden. De basis hiervoor is ISO14001. In juli heeft de jaarlijkse audit voor 
ISO14001 plaatsgevonden evenals de VCA-audit. De uitslag van beide audits was positief.  
Ook in 2015 behoudt SGBD NL de ISO14001 en VCA certificaten. Met deze certificaten 
kunnen klanten erop vertrouwen dat SGBD NL voldoet aan zowel milieuwet- en 
regelgeving (ISO14001) als een veilige werkwijze bij aangenomen werk (VCA). Uiteraard 
is de permanente verbetering van deze prestaties structureel in de onderneming 
verankerd.      
 
 

2.1  Energie en CO2 
 

Lean and Green Star  

Van Keulen, in het bezit van de Lean and Green Star, heeft in 2015 
de reductieacties op logistiek vlak gecontinueerd, waaronder: 

• Periodieke controle van de bandenspanning, begrenzing van 
alle vrachtwagens en door nascholing van de chauffeurs over 
‘Het Nieuwe Rijden’;  

• Alle vrachtwagens bij Van Keulen rijden op de brandstof 
Shell GTL (Gas-to-Liquid); 

• Van Keulen maakt gebruik van groene stroom uit 
windenergie. Dit geldt voor zowel de elektra in de magazijnen en bouwshops als 
voor de elektrische heftrucks. 

Eind 2014 had Van Keulen al meer dan 20% CO2-reductie behaald ten opzichte van 
referentiejaar 2011. Dit heeft geresulteerd in de toekenning van de Lean and Green Star.   
Op 4 juni 2015 is de Star door Van Keulen in ontvangst genomen. 
 

 

Raab Karcher heeft haar Lean and Green 
reductieacties gecontinueerd in 2015. Denk hierbij 
aan reductie van interne leveringen, sturing op km/l 
dieselverbruik, controle bandenspanning en 
begrenzing van alle vrachtwagens. Er zijn nog steeds 
verbeteringen mogelijk.  
De reductie van reeds 51% in 2014 ten opzichte van 
referentiejaar 2010 heeft geresulteerd in de 
toekenning van de Lean and Green Star. Op 4 juni 
2015 is de Star in ontvangst genomen, uitgereikt door 
Connekt. Deze grote reductie komt met name door 
vele verbeteringen in het transport en tevens door 
omschakeling naar groene stroom in de magazijnen. 
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CO2 footprint  
De CO2 footprint van SGBD NL is gebaseerd op het Greenhouse Gas protocol  
(GHG protocol). Dit protocol is wereldwijd de meest gebruikte rekentool voor zowel 
overheden als bedrijven om de uitstoot van broeikasgassen te kwantificeren, te begrijpen 
en uiteindelijk te managen.  
 
De CO2 footprint is beschikbaar voor onze afnemers in het kader van de CO2-
prestatieladder en voor bijvoorbeeld BREEAM-projecten. Hij is opgesteld conform CO2-
Prestatieladder Handboek versie 2.2 . De CO2 footprint wordt intern gebruikt om te sturen 
op het reduceren van emissies. Hierbij wordt de focus gelegd op de grootverbruikers 
elektra, gas, diesel vrachtwagens en diesel personenauto’s. 
 

 
 
Voor 2015 was de doelstelling om 3% CO2 te reduceren ten opzichte van 2014, -3% 
reductie elektraverbruik en -3% reductie gasverbruik uitgedrukt in gewogen graaddagen. 
De focus om dit te realiseren lag op continuering van de ingezette acties sinds 2013 bij 
vrachtauto’s, personenauto’s en gasverbruik. Dit zijn namelijk de grootste 
emissiebronnen. 
 
Het bereikte resultaat in 2015 is +2% CO2 uitstoot, -0,4% elektraverbruik en -2% 
gasverbruik uitgedrukt in gewogen graaddagen. Hieronder wordt dit verder toegelicht. 
 
De reductie in elektra is gerealiseerd door:  

• toepassing van LED-verlichting, zowel in diverse magazijnen als showrooms, 
kantoren en de Greenworks Academies; 

• bewust reduceren van energieverbruik door medewerkers; 
• gebruik van stroom uit Nederlandse windenergie is gecontinueerd; 
• tevens zijn zonnepanelen op het kantoorpand in bij TGN in Andelst geplaatst. 

 
Drie acties met betrekking tot reductie in elektra in 2015 worden hier verder toegelicht: 

• TGN heeft in 2015 alle verlichting in haar showroom in Andelst vervangen door LED 
verlichting. Dit levert niet alleen een besparing op maar de lichtopbrengst is 
eveneens vergroot. In 2016 is gepland om de verlichting te vervangen door LED-
verlichting in de kantine van Tegelgroep Nederland. 

• De Greenworks Academy in Amsterdam is uitgevoerd in all electric wat inhoud dat 
er geen gasverwarming nodig is en er alleen gebruik wordt gemaakt van 
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elektriciteit. De ruimten worden verwarmd door middel van stralingsradiatoren en 
stralingswanden. 

• Sinds november 2015 is het dak van het kantoorpand in Andelst van Tegelgroep 
Nederland uitgerust met 150 m2 zonnepanelen. Met een gezamenlijke 
piekcapaciteit van circa 22 KwH wekken deze panelen volledig CO2 vrije energie 
op. In het weekeinde levert Tegelgroep Nederland de energie welke zij zelf niet 
nodig heeft terug aan het openbare energienet. De actuele opbrengst van de 
panelen is voor personeel en bezoekers te volgen op een scherm in de entreehal 
van Tegelgroep Nederland. 

 
 

 
 

Het gasverbruik in graaddagen is met 2% afgenomen. Feitelijk is er echter 9% meer 
aardgas gebruikt dan in 2014. Dit wordt veroorzaakt door de strengere winterperiode in 
2015 ten opzichte van 2014. Door maandelijkse inzage en sturing op de energiecijfers 
worden defecten relatief snel opgemerkt en opgelost én is bewust energieverbruik door 
medewerkers zichtbaar. In lijn met het Activiteitenbesluit wordt voortdurend bekeken 
waar energetische aanpassingen mogelijk zijn. Het Activiteitenbesluit van de Wet 
milieubeheer verplicht om alle rendabele maatregelen toe te passen bij een jaarlijks 
energieverbruik >50.000kWh of 25.000m3 gas. Aangezien deze focus er inmiddels enige 
jaren is is het lastiger om grote besparingen te realiseren.  
 
Het brandstofverbruik van personenauto’s is met -2% ongeveer gelijk gebleven. Het 
brandstofverbruik van vrachtwagens en propaangas voor enkele heftrucks is 
respectievelijk 1% en 7% gestegen. Ondanks de aantrekkende markt en toename van 
Leanworks projecten in 2015 is het verbruik slechts licht omhoog gegaan. Dit is gelukt 
door maandelijkse inzage en sturing op het verbruik op basis van de Lean and Green 
KPI’s.  
 
Voor 2016 is de doelstelling om CO2 te blijven reduceren. Dit wordt gerealiseerd door 
continuering van de ingezette acties sinds 2013 bij vrachtauto’s, personenauto’s en 
gasverbruik (de grootste emissiebronnen). 
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Windenergie uit Nederland  
De criteria van de CO2-prestatieladder zijn bewust 
gehanteerd bij het inkopen van groene stroom. Hierdoor is 
objectief meetbaar hoe groen deze energie is. De 
windenergie van Nederlandse bodem wordt afgenomen bij 
DELTA. Zo draagt SGBD NL bij aan een duurzame 
samenleving *. DELTA wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Om 
die ambitie te behalen zetten zij bewust in op de opwek 
van duurzame energie in verschillende vormen. 
 
 
 
* Uitzondering op levering van windenergie van Delta is de levering van windenergie 
oftewel Pure Energie van Raedthuys voor de Greenworks Academy en de Raab Karcher 
vestiging in Apeldoorn. Sinds 1 februari 2015 maken deze locaties in Apeldoorn daar 
gebruik van.  
Pure Energie is windenergie opgewekt met eigen 
windmolens in Nederland. Windmolens die Raedthuys 
zelf neerzet en beheert. Zij beheren groene energie 
echt van weiland tot stopcontact. Hierdoor is 
Raedthuys al meerdere keren uitgeroepen tot groenste 
energieleverancier van Nederland. Door te kiezen voor 
windenergie dragen wij bij aan een duurzame 
toekomst.     
 
 
 
 
 
Care 4  
In lijn met haar strategie is Saint-Gobain vastbesloten om haar 
eigen gebouwen energiezuiniger te maken middels het CARE:4® 
programma. Dit programma houdt een viervoudige vermindering in 
van het totale energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen in de gebouwen van 
Saint-Gobain in 2040. Door zelf deze principes toe te passen die Saint-Gobain bevordert 
onder haar klanten, neemt Saint-Gobain haar verantwoordelijkheid en probeert Saint-
Gobain tevens de markt te beïnvloeden en te inspireren.  
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CO2-reductie logistiek 
Raab Karcher, Van Keulen en De Jager Tolhoek kennen eigen transport.  
Op gebied van transport is in 2015 onder andere gerealiseerd: 

• monitoring brandstofverbruik en maandelijkse controle bandenspanning; 
• alle chauffeurs volgen de training ‘Het Nieuwe Rijden’ of hebben deze reeds 

afgerond; 
• vrachtwagens zijn begrensd. Dit bevordert tevens de veiligheid; 
• reductie vervoersbewegingen door minder interne leveringen, andere indeling 

routes en combinering leveringen in uithoeken door overleg met klanten; 
• verduurzaming transport Galvano door inzet 

van een Dual Fuel vrachtwagen. Door 
bijmengen van gas wordt bijna 9.000 kg CO2 
uitstoot per jaar bespaard;  

• de vervoerdersbijeenkomst van Galvano 
wordt om het jaar gehouden sinds 2013.  
Samen met haar vervoerders heeft Galvano 
in november 2015 stilgestaan bij de 
ontwikkelingen op het gebied van 
badkamerlogistiek in 2015 en verder. 
Centraal stond hierbij: Hoe kunnen wij samen 
invulling geven aan de wensen van onze 
klanten en hoe kunnen wij samen de CO2 
uitstoot verder reduceren.  

 
Voor 2016 worden maatregelen op dit vlak gecontinueerd en waar mogelijk verbeteringen 
doorgevoerd. 
 
 
Alle chauffeurs van Raab Karcher en Van Keulen 
beschikken over het MBO diploma op het vakgebied van 
Logistiek. Dit betreft een verplichte nascholing voor 
chauffeurs inclusief Code 95, waarbij het  
geldigheidsbehoud van hun rijbewijs volledig is 
geïntegreerd. Raab Karcher en Van Keulen zijn middels 
dit concept voorloper in de branche, wat zeker als uniek 
mag worden bestempeld.  
 
 
 
 
 
 
 
GTL bij Van Keulen  
In 2012 is Van Keulen als eerste bedrijf in Amsterdam 
overgegaan op de schonere brandstof Shell GTL Fuel. Ook 
in 2015 is GTL Fuel de brandstof voor de vrachtwagens 
van Van Keulen geweest. Met een verbruik van 200.000 
liter diesel op jaarbasis en 19.500 losadressen per jaar 
alleen al in Amsterdam levert Van Keulen op deze manier 
een enorme bijdrage aan een schonere lucht in de 
binnenstad van Amsterdam. 
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Interne competitie voor economisch en ecologisch rijgedrag bij Van Keulen 
In 2015 heeft Van Keulen de prijs Chauffeur voor het Jaar uitgereikt aan een van haar 
chauffeurs met de beste rijstijl.  Hierbij wordt gekeken naar het economisch en ecologisch 
rijgedrag van de chauffeurs van Van Keulen. Boordcomputers in alle trucks registreren 
permanent data rond de rijstijl van elke chauffeur.  
  
 

De boordcomputer biedt de chauffeur een real-time 
overzicht en dagelijkse scores, gebaseerd op verschillende 
rijstijl-indicatoren: gemiddeld brandstofverbruik, 
gemiddelde snelheid, stationair draaien, toerental, 
overmatige snelheid, uitlopen naar stilstand, gebruik van 

cruisecontrol, anticiperend rijgedrag (paniekremmen) en schakelgedrag. 
 
De firma Transics helpt Van Keulen om het rijgedrag van chauffeurs objectief te 
evalueren en om ze te overtuigen van hun impact op brandstofverbruik en slijtage. Door 
inzicht in hun eigen rijstijl zijn chauffeurs meer gemotiveerd om hun rijgedrag te 
verbeteren en een optimaal rijgedrag aan te houden. Sinds de komst van de 
boordcomputers heeft Van Keulen: 
 
• brandstofverbruik en CO2-uitstoot flink weten te verminderen; 
• de veiligheid van chauffeurs, voertuigen en ladingen verhoogd; 
• onderhoudskosten weten te drukken. 
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Aanvoer bouwmaterialen per boot  
In 2012 lanceerden Saint-Gobain Gyproc Nederland, Van Keulen en Bureau Voorlichting 
Binnenvaart een logistieke innovatie: het vervoer van bouwmaterialen op pallets over 
water. In 2013 en 2014 kreeg het vervoer over water een vervolg met een aantal 
gipsvaarten van Kallo in België naar Amsterdam. 
In 2015  is de optimalisatie verder versterkt door de samenwerking met Blue Line 
Logistics en haar innoverende palletschip de PSB (Pallet Shuttle Barge). Dit is een nieuw 
type palletschip  van 50 mtr bij 6.60 mtr en speciaal ontwikkeld om transporten tot 300 
ton te verzorgen met diverse soorten paletten, van bouwmaterialen tot 
consumptiegoederen, stukgoed, rolcontainers, trailers etc. De PSB is volledig 
selfsupporting met een eigen kraan die zo de pallet/het stukgoed vanaf de wal of vanaf 
een trailer kan oppakken en aan boord plaatsen en vice versa.  
 
In aantallen heeft de PSB voor Gyproc 
en Van Keulen over water vervoerd: 
• 182 pallets met Gyproc gipsplaten 
(ca. 24.096 m2) 
• Totale gewicht: 232 ton 
 
Met dit duurzame transport via ‘the 
Blue Road’ houdt Van Keulen elk jaar 
talrijke trailers van de Nederlandse 
snelweg. Dat scheelt tientallen 
procenten CO2-uitstoot én zorgt voor 
minder bouwverkeer op de Ring A10. 
Ook in 2016 zet Van Keulen verder in 
op ‘the Blue Road’.  
 
 
 
Zakelijk verkeer 
SGBD NL hanteert op het gebied van zakelijk verkeer de carpolicy van Saint-Gobain. In 
2013 is de policy aangepast. Gestimuleerd wordt keuze te maken uit enkel A-label, B-label 
en elektrische auto’s. In de policy wordt de CO2-uitstoot vermeld, zodat een bewust keuze 
gemaakt kan worden. 
 
Net zoals in de voorgaande jaren is in 2015 intern verder ingezet op vermindering van de 
footprint door zakelijk verkeer door bewustwording te creëren omtrent carpoolen, digitale 
meetings en bandenspanningcontrole. 
 
 
Fietsers voor postservice 

Sinds enkele jaren maakt Galvano gebruik van Tour de Ville 
fietsers voor de postservice. Tour de Ville is een milieuvriendelijk 
alternatief voor de gemotoriseerde PostNL dienst. Ook in 2015 
heeft Galvano wederom gebruik gemaakt van deze postservice 
per fiets en draagt hiermee haar steentje bij aan de 
vermindering van de CO2-uitstoot.    
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Elektrische scooter 
De vertegenwoordigers van Van Keulen maken sinds 2012 gebruik van de elektrische 
scooter uitgevoerd in het bekende Van Keulen-geel. De vertegenwoordigers van Van 
Keulen bewegen zich met dit elektrische vervoersmiddel door Amsterdam. Dit is niet 
alleen efficiënter in het centrum van Amsterdam; hiermee zorgt Van Keulen ook voor een 
schonere lucht in de binnenstad.  
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2.2  Vermindering afval 
 
Vermindering afvalstromen 
Binnen SGBD NL vormt afval één van de belangrijkste milieueffecten. Er 
is daarom een samenwerkingsverband met een afvalmanager, die de 
organisatie ondersteunt in het reduceren van het afvalvolume én het 
stimuleren van afvalscheiding.  
 
Om de doelstellingen te realiseren zijn er voor alle vestigingen concrete 
plannen opgesteld welke jaarlijks worden geëvalueerd. De cijfers: 

• recyclepercentage vóór samenwerking was 60% op locatie (aan 
de bron); in 2013 werd 84% behaald, in 2014 85% en in 2015 
83%. 

• dit is bereikt door de inzet van alle medewerkers en door 
gezamenlijk te bepalen welke manier van afval inzamelen op de 
werkvloer het makkelijkste werkt en tot de beste resultaten leidt; 

• de doelen voor 2016 zijn 85% recycling, -5% afvalkosten bij een 
omzet gelijk aan 2015, en halvering verspilling incourante 
zakgoederen (resulterend in indirecte kostenreductie); 

• Raab Karcher start in 2016 met Grip op Afval in 
Leanworksprojecten. Leanworksprojecten worden apart 
geregistreerd van de reguliere afvalstromen waardoor een 
compleet overzicht inzicht ontstaat van alle afvalstromen. 
Prestaties van de vestigingen zijn hierdoor beter te vergelijken 
met voorgaande jaren.  

 
Doelstellingen in samenwerking met de afvalmanager voor 2016: 

• Continue verbeteren huidige afvalprestaties, uit te werken in de 
jaarplannen; 

• Verbeteren van inzicht middels: 
o Alle afvalstromen in scope, ook projecten; 
o Kritische beoordeling incidentele afvalstromen. 

 
 
 
 
IT  
In 2015  is er aan de volgende thema’s gewerkt:  

• onderzoek naar de inzet van een TMS systeem om zo inzicht te krijgen in de 
logistieke bewegingen en eventueel een reductie van het aantal kilometers te 
realiseren; 

• ondersteunen en verder optimaliseren van bouwplaatslogistiek, met als doel 
minder verkeersdruk en vervuiling in de binnensteden te realiseren en de afvoer 
van afval te faciliteren; 

• stimuleren van meer paperless werken; 
• verdere reductie van het aantal lokale servers en 

daardoor minder energieverbruik; 
• selecteren van leveranciers om het elektronische afval 

te recyclen; 
• aankoop van hardware met laag energieverbruik; 
• aanpassen van de pc-settings om energieverbruik te 

reduceren; 

83% 
recycling 
aan de 
bron 

http://www.modesta.nl/recycling/projectenrec/project-11307-afval-scheiding-installatie/�
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• door gebruik van video- en teleconferencing het aantal kilometers reduceren; 
• minder papierverbruik door inzet van elektronische autorisatie en elektronische 

handtekeningen. 
 
Door inzet van zaken als laptops en I-pads voor de buitendienst, Webex meetings en 
multifunctionals worden reiskilometers en papierverbruik significant gereduceerd. Ook in 
2016 wordt dit verder doorgevoerd en gestimuleerd. 
 
 
 
Naar een papierloze organisatie 
Een volledig papierloze organisatie is, net zoals in de voorgaande jaren, nog niet gelukt 
maar er wordt wel aan gewerkt. In 2015 is er vooruitgang geboekt ten opzichte van 2014. 
 
Debiteuren laat een vooruitgang zien. Raab Karcher heeft per 31 december 2015 13.277 
klanten waarvoor de facturen in PDF of XML verstuurd worden. Dit is een toename van 
84% ten opzichte van 2014. Bij Galvano zijn er 720 klanten waarvoor de facturen 
elektronisch verstuurd worden. Dat is 61,4% van de facturen, een toename van 30%. 
Tenslotte bij Van Keulen zijn er 448 klanten waarvoor de facturen elektronisch verzonden 
worden. Dat is 68,2% van de facturen, een toename van 181%. In 2016 wordt de 
digitalisatie verder doorgezet.  
Voor Raab Karcher wordt een groot deel van de aanmaningen digitaal verstuurd. 58% van 
de klanten van Raab Karcher krijgt de aanmaningen digitaal. Dit is een stijging ten 
opzichte van 2014: het percentage aanmaningen digitaal verstuurd was eind december 
2014 49,1%.  
 
Aan de leverancierszijde doen wij er alles aan om de facturen digitaal te ontvangen. Eind 
2014 ontvingen wij 66,5% van de inkomende facturen digitaal. Eind 2015 was dat 
gestegen naar 74,4%.  
 
Alle medewerkers worden actief betrokken bij het verminderen van papiergebruik. Er 
wordt gestimuleerd zo min mogelijk te printen. Zo is bijvoorbeeld bij de 
emailhandtekening aan het bericht toegevoegd:  Denk aan het milieu voordat u dit bericht print 
Indien het printen wel noodzakelijk is dan wordt er dubbelzijdig geprint.  
 
 

Digitalisering bij Galvano  
In 2015 heeft Galvano het volgende bereikt 
met digitalisering: 

• 87% van de bestellingen werd digitaal 
ontvangen (via website en 
softwarepakketten), net als in 2014; 

• 71% van de inkooporderwaarde wordt 
elektronisch verwerkt; 1% meer dan in 
2014; 

• voortzetting van E-facturatie. 
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2.3  Duurzame inkoop 
 
Verantwoord inkopen : Het leveranciershandvest 

In 2011 zijn de voorbereidingen gestart voor de ‘Responsible 
Purchasing Policy’. In 2015 is SGBD NL hiermee verder gegaan.  
 
De economische, milieu- en sociale vereisten voor duurzame 
ontwikkeling vormen de basis van de strategie van de Saint-
Gobain Groep. Hiervoor is een beleid voor Verantwoord inkopen 
ingesteld. SGBD NL wenst, met het oog op dit beleid, dat 
leveranciers hieraan deelnemen binnen hun eigen werk- en 
invloedssfeer.  
Om aan de voorwaarden te kunnen voldoen is het van belang 
dat de leverancier door haar toeleveranciers in staat wordt 
gesteld om hieraan te voldoen. MVO werkt op deze manier 
verder door in de keten. 
   
Eind december 2015 hebben 98,5% van de kernleveranciers 
van SGBD NL  het leveranciershandvest ondertekend. Dit is een 

stijging ten opzichte van de 90% in 2014 en hiermee is de doelstelling van 100% in 2015 
bijna behaald. 
 
Het leveranciershandvest : 3 Pijlers  

             
Sociale verbintenis  Milieubescherming  Naleving van wetgeving 
 
 
 
De partnerschap analyse 
Het optimaliseren van aankopen is een belangrijke doelstelling. Het is van belang om te 
werken met de beste leveranciers, samenwerkingsverbanden te ontwikkelen met hen en 
de beste producten te selecteren tegen de beste prijs en de beste service, voor tevreden 
klanten. 
Buiten de vragenlijst, waarmee leveranciers zichzelf evalueren op MVO-gebied, heeft  
Saint-Gobain Building Distribution ook een partnerschap evaluatiemodule  
geïmplementeerd: de "Partnership Analysis". Die beoordeelt de prestaties van de 
strategische partnerschappen verder dan de MVO-vragenlijst van de leveranciers zelf. 
Deze beoordelingen worden voor alle business units uitgevoerd binnen Saint-Gobain 
Building Distribution waarmee de partner werkt. Gebaseerd op standaardcriteria worden 
zes gebieden getoetst: business, marketing, logistiek, inkoop, teams en MVO (MVO is 
gekoppeld aan de Responsible Together self-assessment vragenlijst). Het verzamelen van 
gegevens in alle landen waar Saint-Gobain en de partner gezamenlijke activiteiten hebben 
maakt deze aanpak vruchtbaar en aantrekkelijk. Met alle gegevens wordt een 
geconsolideerd Partnership Analyse rapport opgesteld, waarin een leverancier kan zien 
hoe hij zich kan positioneren binnen de 15 SGBD-markten. Het rapport geeft een volledige 
samenvatting van de prestaties voor elke business unit waarmee de partner werkt. 
Gedetailleerde en relevante opmerkingen dragen bij aan de ontwikkeling van actieplannen 
ter verbetering van de lokale kwaliteit van het partnerschap, in elk land waar zij actief is. 
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Verantwoord inkopen van producten voor intern gebruik 
In 2015 is het verduurzamen van producten voor intern gebruik gecontinueerd. 
Marketingmateriaal, administratief drukwerk en materiaal voor beurzen wordt zoveel 
mogelijk duurzaam ingekocht. De duurzaam inkopen criteria van de Rijksoverheid worden 
daarbij toegepast. Postverzending vond in 2015 wederom CO2-neutraal plaats via groene 
post van PostNL. In samenwerking met PostNL wordt de CO2-uitstoot gecompenseerd 
door te investeren in duurzame projecten. Op basis van het aantal post- en 
pakketzendingen per jaar wordt de CO2-footprint berekend. Aan deze footprint wordt een 
bedrag gekoppeld dat nodig is om de uitstoot te compenseren. Dit bedrag wordt 
vervolgens geïnvesteerd in hoogwaardige, duurzame projecten die het Gold Standard 
keurmerk dragen. De helft van de bijdrage wordt geïnvesteerd in duurzame projecten van 
Natuurmonumenten in Nederland. 
 
Per 2013 zijn evenals de handelsleveranciers tevens de kostenleveranciers van SGBD NL 
gevraagd het Leveranciershandvest te ondertekenen. Hierbij is gestart met de 
kostenleveranciers met de hoogste omzet. Inmiddels heeft meer dan 70% van alle 
kostenleveranciers, die verantwoordelijk zijn voor bijna 60% van de gehele 
overheadkosten, dit handvest ondertekend. De doelstelling voor 2015 was ondertekening 
van de Charter door de leveranciers die samen goed zijn voor 90% van alle inkoop. Dit is 
ook voor 2016 de doelstelling.  
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Houtbeleid  
Sinds 2007 is beleid met betrekking tot de aankoop en verkoop van houtgebaseerde 
producten binnen Saint-Gobain van kracht. Het beleid geeft de voorkeur aan FSC danwel 
PEFC gecertificeerd hout of producten uit verantwoord beheerde bossen. SGBD NL zorgt 
ervoor dat het voldoet aan de Verordening Europese Unie Timber (EUTR) welke onderdeel 
is van het FLEGT-actieplan (Forest Law Enforcement Governance and Trade) in Europa. Er 
wordt vooruitgang geboekt in de traceerbaarheid van het product en in het onder controle 
houden van de risico’s die aanwezig zijn bij het kopen en verkopen van hout. SGBD NL 
voert in het kader van de FLEGT-wetgeving risicoanalyses (due dilligence) uit om te 
bepalen bij welke houtproducten sprake is van een verhoogd risico op illegaliteit. Hiermee 
gaat SGBD NL een stap verder dan de wetgeving voorschrijft. SGBD NL verzoekt haar 
houtleveranciers om van alle houtproducten die zij aan SGBD NL leveren de botanische 
namen en landen van herkomst te verstrekken. Deze risicoanalyse maakt zorgvuldige 
aankoop van houtgebaseerde producten voor SGBD NL mogelijk en het mogelijk indien 
nodig de aankoop te wijzigen.  
In het bijzonder gaat de aandacht uit naar producten uit tropische gebieden. Saint-Gobain 
zorgt er sinds enkele jaren reeds voor dat geen van zijn houtgebaseerde producten 
afkomstig is uit landen in strijd met internationale verdragen of goede bospraktijken. 
Binnen Saint-Gobain Building Distribution zijn daardoor aankopen van tropische 
houtsoorten van Chinese oorsprong uitgesloten, evenals hout afkomstig uit Myanmar, 
Liberia, de Democratische Republiek Congo en Papoea-Nieuw-Guinea. Ook volgt Saint-
Gobain de aanbeveling van de CITES (Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora) en de IUCN (International Union for Conservation of 
Nature) en verbiedt de aankoop van producten van de volgende soorten: Mahogany, 
Aloes, Bintangor, Guaiac, Kempas, Merbau, Moabi, Rosewood, Chili Pine, African Plum, 
Ramin, Red Canarium, Guatemalteeks Fir, Burmese Teak en Wengé.  
SGBD NL is zich tevens bewust van de noodzaak om de biodiversiteit te behouden. Binnen 
Saint-Gobain wereldwijd wordt het aankoop-en verkoopbeleid aangepast aan de 
kwetsbaarheid van elke soort. Ten slotte respecteert SGBD NL de fundamentele rechten 
van de plaatselijke bevolking. 
 
 
 
Uitgelicht: FLEGT wetgeving 
Met ingang van 3 maart 2013 is in alle EU-lidstaten de European 
Timber Regulation (EUTR) van kracht geworden. Deze nieuwe 
wetgeving, welke onderdeel is van het FLEGT-actieplan (Forest 
Law Enforcement Governance and Trade), verbiedt de afzet op de 
EU-markt van illegaal gekapt hout. Hiermee wordt voorkomen 
dat dergelijk hout als legaal gekapt hout wordt verkocht zodra 
het de EU binnenkomt. Bedrijven in de gehele handelsketen 
moeten kunnen aantonen dat het hout en de houtproducten die 
verhandeld worden afkomstig zijn van legaal gekapte bomen. We 
praten hier dus niet alleen over hout- en plaatproducten maar 
eveneens over producten waarin hout verwerkt is zoals vensters, 
badmeubels, tegelkasten, isolatieplaten etc. 
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FSC en PEFC Certificering 
Al het ingekochte hout- en plaatmateriaal is van legale herkomst.  
SGBD NL streeft ernaar om een toenemend 
percentage hiervan als zijnde duurzaam (FSC en/of 
PEFC gecertificeerd) in te kopen.  
 
In 2015 werd door Raab Karcher 93% duurzaam 
ingekocht, waarvan 32% FSC en 68% PEFC. 93% is 
een toename van 5%. De doelstelling voor 2015 van 
91% is hiermee behaald.  
De Jager Tolhoek kocht in 2015 voor 92% 
gecertificeerd in, waarvan 39% PEFC en 61% FSC. De 
doelstelling voor 2015 van 90% is hiermee behaald. 
In 2016 wordt verder ingezet op het verhogen van het 
percentage gecertificeerde inkoop.  
 
Het FSC en PEFC certificaat van Saint-Gobain Distribution the Netherlands 
B.V. is in 2015 gecontinueerd voor De Jager Tolhoek, Van Keulen en 16 
vestigingen van Raab Karcher. Voor iedere klant is het op deze manier 
mogelijk om gecertificeerd hout af te nemen. Het voornemen is om in 
2016 alle vestigingen van Raab Karcher te certificeren. Hierdoor kan de 
verkoop van gecertificeerde houtbevattende producten verder vergroot 
worden. 

Voor iedere klant 
is het op deze 
manier mogelijk 
om gecertificeerd 
hout af te nemen 
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3. MVO en Economie 
 
Als onderdeel van de bouwsector heeft SGBD NL een grote kans om een duurzame 
toekomst te realiseren en duurzame bouwoplossingen te leveren. We bieden oplossingen 
welke bijdragen aan de bedrijfsontwikkeling van onze afnemers waarbij we het milieu 
beschermen en het welzijn van de eindgebruiker vergroten. Daartoe voeren we een 
duurzaam verkoopbeleid, welke we voortdurend verder ontwikkelen.  
 
Onze speerpunten zijn:  

• continueren van het promoten om duurzaam te bouwen en dit mogelijk maken 
middels Greenworks en de Greenworks Academy; 

• continueren van het actief kennis bijbrengen aan afnemers door het geven van 
trainingen; 

• FSC en PEFC hout- en plaatmateriaal is voor elke afnemer gecertificeerd leverbaar; 
• aanbieden van innovatieve, ontzorgende en duurzame diensten aan klanten, onder 

andere via Apps, de showroom 2020, de levensloopbestendige badkamer Vitalia, 
de groene badkamer Daintree en via logistieke diensten zoals Leanworks en de 
Take-it-Bag. 

 

3.1  Greenworks 
Een duurzaam bedrijf zorgt ervoor dat het een positieve invloed heeft op de rest van de 
wereld en de toekomst van die wereld. Zowel op gebied van milieu, mens als 
maatschappij. Een bedrijf dat daar goed mee omgaat is een duurzaam bedrijf. 
 

Onder de naam Greenworks worden tal van 
geselecteerde producten uit ons bestaande 
assortiment aangeboden, die bijdragen aan een 
duurzaam gebouwde omgeving. Het gehele 
Greenworks assortiment is voorzien van heldere 
productinformatie, weergegeven op 
productbladen. Hierop is bijvoorbeeld meteen af 
te lezen aan welke duurzame kenmerken het 
product voldoet. Greenworks sluit aan op 
BREEAM-NL, GPR Gebouw en MPG 
berekeningen. In 2015 is het gedachtegoed van 
Greenworks verder uitgedragen bij klanten, 
leveranciers en stakeholders. 
 

De vernieuwde website 
 
 
Participantendagen 
In 2015 zijn wederom de Participantendagen gehouden. 
Greenworks leveranciers en andere partners worden 
onder andere door deze dagen actief betrokken bij de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam 
bouwen. Hierdoor stimuleren we duurzame ontwikkeling 
bij onze partners en gaan we de dialoog aan. 
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 In 2015 waren zowel Raab Karcher, Van Keulen, De Jager Tolhoek als Galvano 
actief met Greenworks; 

 In 2015 zijn alle commerciële medewerkers binnen Raab Karcher opgeleid 
tijdens de Greenworks trainingssessies; 

 Greenworks is in 2015 verder gegaan met deelname aan en uitwerking van de 
Greendeal Biobased Bouwen en het TKI Kiem project; 

 In 2015 heeft Greenworks actief het maken van Categorie 1 LCA’s bij haar 
leveranciers gepromoot; 

 Greenworks vormt een prominent onderdeel van de gelanceerde e-business 
tools. Zo wordt het voor klanten nog eenvoudiger om duurzaam te 
ondernemen. In de online catalogus zijn de Greenworks producten te selecteren 
en de Greenworks productbladen te downloaden. In RaabCalc is het zichtbaar 
middels het Greenworks boompje als een Greenworks product in de calculatie is 
opgenomen. 

 Op 3 december heeft het eerste integrale Greenworks congres plaatsgevonden 
bij Orpheus te Apeldoorn waar klanten en leveranciers vanuit de bouw samen 
met de E/W branche te gast waren. Naast de plenaire sessies met keynotes 
waren er workshops op de onderdelen e-business, logistiek en duurzaam 
bouwen. 
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Uitgelicht: De milieuprestatieberekening (MPG)   
  
Greenworks is een samenwerking aangegaan met stichting MRPI en het NVTB inzake het 
stimuleren van het gebruik van de MRPI Freetool. Op de website stelt Greenworks haar 
klanten in de gelegenheid de verplichte MPG-berekening te kunnen maken. Op deze 
manier faciliteren en stimuleren wij gezamenlijk het maken van een 
milieuprestatieberekening. In de Greenworks Academies zal dit tevens een integraal 
onderdeel worden van diverse trainingen. 
 
In het Bouwbesluit 2012 is in afdeling 5.2 bepaald dat bij elke aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen, woon- en kantoorgebouwen met 
een bruto vloeroppervlak van 100 m2 of meer een berekening van de milieuprestatie van 
het gebouw bijgevoegd moet worden. Afdeling 5.2 van het Bouwbesluit 2012 is op 1 
januari 2013 in werking getreden. 
 
De berekening van de milieuprestatie geeft inzicht in de milieueffecten van het gebouw op 
basis van de levenscyclus van het gebouw en de materialen die daarin zijn verwerkt. Wie 
inzicht heeft in de milieueffecten, kan bewuster materiaalkeuzes maken. Zo is de 
milieuprestatie een positieve prikkel die de bouwsector aanzet tot meer duurzaamheid op 

gebouwniveau. 
Op termijn zal in het Bouwbesluit ook een 
grenswaarde voor de milieueffecten van 
materialen worden opgenomen. Op verzoek 
van de bouwsector wordt eerst ervaring 
opgedaan met de voorschriften om inzicht 
te krijgen in de te behalen milieuprestatie. 
Op basis hiervan wordt vervolgens 
gekomen tot grenswaarden. 
 
MRPI en NVTB stellen u in samenwerking 
met Greenworks de MRPI-MPG software ter 
beschikking om milieuprestatie-
berekeningen te maken. 
Op Greenworks productbladen is deze 
milieuprestatie ook weergegeven. De 
Greenworksscore biedt aanvullend inzicht in 
de duurzame kenmerken. 
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Saint-Gobain Distribution the 
Netherlands deelnemer TKI KIEM 
project 
Saint-Gobain Distribution the Netherlands is 
deelnemer aan het project TKI-KIEM-
Kwaliteit door Integrale evaluatie van 
Energie- en Milieuprestaties van gebouwen.  
 
De EPC en MPG zijn afzonderlijke 
instrumenten. Een lagere energiebelasting 
wordt echter veelal bereikt door een hogere 
materiaalbelasting, zie afbeelding.  
Binnen het KIEM-project is een belangrijk 
doel om de energie- én materiaalaspecten 
over de levensduur van een gebouw 
integraal af te kunnen wegen. Vanuit 
diezelfde levenscyclusbenadering wordt 
Total Cost of Ownership (TCO) ook 
meegenomen, zodat er integrale prestatie-indicatoren voor milieu- én financiële kosten 
komen. Dat hier behoefte aan is, blijkt uit het grote consortium dat werkt aan dit project. 
Onder andere nemen deel Stichting Bouwkwaliteit, AEDES, FOSAG, diverse 
woningcorporaties en onderhoudsbedrijven, BNA, NVTB, initiatiefnemer W/E Adviseurs en 
dus ook Saint-Gobain Distribution the Netherlands.   
 
 
Raab Karcher Greenworks deelnemer Green Deal Biobased Bouwen 
In november 2013 is de Green Deal Biobased Bouwen getekend door 22 partijen en de 
ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken 
(Wonen en Rijksdienst). Het doel van 
deze Green Deal is het verbeteren van 
het concurrentievermogen van de 
biobased economie door stimulering 
van het gebruik van biobased 
materialen, producten en concepten in 
de Nederlandse bouw. 
 
 
De Green Deal beoogt het creëren van een gelijkwaardig speelveld voor biobased 
producten. Dit wordt uitgewerkt door teams die zich gaan richten op de positie van 
biobased bouwmaterialen, producten en bouwconcepten in de milieu- en bouwregelgeving, 
het verbeteren van de kennisuitwisseling en het ontwikkelen van een gezamenlijke 
communicatie- en marketing strategie voor biobased materialen, producten en 
bouwconcepten. 
 
Vanuit Greenworks was Raab Karcher samen met IOB kartrekker van de werkgroep wet- 
en regelgeving. Hier zijn inmiddels levenscyclusanalyses gerealiseerd van diverse 
biobased bouwmaterialen welke in 2016 zullen worden opgenomen in de Nationale 
Milieudatabase.  
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Inmiddels zijn de Greenworksscores van 
producten met biobased content voorzien van 
een duidelijk pictogram om het gebruik van 
biobased producten inzichtelijk te maken en te 
stimuleren.  
 
De Green Deal is afgerond op 18 december in 
de Greenworks Academy Apeldoorn. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SBR referentiedetails van Greenworks 
In samenwerking met SBRCURnet zijn SBR 
Greenworks referentiedetails voor de bouw 
ontwikkeld. Deze SBR Greenworks details zijn 
aangepast naar de nieuwe standaard in het 
Bouwbesluit. Dit houdt in dat dakdetails zijn 
opgewaardeerd naar Rc 6.0 en gevels naar Rc 
4.5. Vloeren zijn gelijk gebleven en dienen een 
Rc van 3.5 te behalen. In de Greenworks 
Academies zijn deze details in 3D zichtbaar. 
 
Details zijn te downloaden vanaf de website van SBRCurnet: 
http://www.sbrcurnet.nl/referentiedetails-zoeken/leverancier/rk 
 
 
Greenworks bij Galvano 
Greenworks heeft een duidelijke plek verworven op de Galvano 
website. Inmiddels zijn meer dan 30 duurzame kenmerken in 
de artikelclassificatie gemarkeerd met het Greenworks-
boompje. Daarnaast worden duurzaamheidslabels van 
fabrikanten getoond bij artikelen die zijn uitgerust met een 
duurzame techniek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Ecosmart 
label van Hansgrohe. Zowel de duurzame kenmerken als de 
duurzaamheidslabels worden uitgebreid omschreven. Zo 
kunnen klanten in een oogopslag zien welke producten over 
milieuvriendelijke eigenschappen beschikken. 
 
21% van de artikelen in Galvano’s assortiment en 42% van de 
omzet beschikt over één of meerdere Greenworks kenmerken. 
Deze groene kenmerken worden aangeduid met het 
Greenworks-boompje en bieden informatie over de 
milieuvriendelijkheid van een product in de gebruiksfase.  
 
Galvano gaat in 2016 ambitieus verder met Greenworks.  
Doel is het aantal Greenworks kenmerken verder uit te breiden 
als ook het verduurzamen van de portfolio in zijn geheel.  
 

http://www.sbrcurnet.nl/referentiedetails-zoeken/leverancier/rk
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3.2  Greenworks Academy 
 
De Greenworks Academy is het kenniscentrum op het gebied van duurzaam bouwen. Hier 
kan iedereen kennis maken met Greenworks producten, samengevoegd in 
totaaloplossingen voor nieuwbouw en renovatie. Van fundering met vloeren, gevels, 
daken, bestrating tot en met binnenafbouw. De Academy heeft drie belevingen: Leren: 
opleiding en informatieve bijeenkomsten; Zien: duurzame oplossingen bekijken; Doen: 
werken met Greenworks producten. 
 
De samenwerking die in 2014 tot stand is gekomen met Oosterberg, is in 2015 verder 
gecontinueerd en ingebed in de samenwerking met Rensa. In 2015 is opgeschaald met 
het integreren van installatietechnische 
oplossingen binnen Greenworks. Deelnemers aan 
de diverse Greenworks trainingen verrijken hun 
kennis door in de Academy deze integrale 
oplossingen live te zien en hier in getraind te 
worden. 
 
Greenworks was sinds 2013 betrokken bij de 
Green Deal Biobased Bouwen en kartrekker van de 
werkgroep regelgeving waar o.a. wordt gewerkt 
aan goede levenscyclusanalyses van biobased 
producten.  
Biobased bouwen staat voor bouwen met 
bouwmaterialen gemaakt van hergroeibare grondstoffen zoals o.a. vlas en hout. Deze 
producten hebben veelal een positieve invloed op een gezond en comfortabel 
binnenklimaat. In juli jl. is samen met partijen uit deze Green Deal waaronder het 
Ministerie van Economische zaken, de eerste training Biobased Bouwen gegeven in de 
Greenworks Academy. Na het afronden van de deal in december 2015 blijft biobased 
bouwen vast onderdeel van het trainingsaanbod. 
 
Sinds 2012 is de Greenworks Academy in Breda gevestigd. Om de landelijke dekking en 
bereikbaarheid van de Academies te waarborgen zijn er in 2015 twee Greenworks 
Academies geopend te weten Apeldoorn en Amsterdam.    
 

‘Met deze drie 
Academies 
kunnen wij onze 
klanten nog beter 
van dienst zijn.’ 
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3.3  Kennisoverdracht  
Net zoals in 2014 vonden er in 2015 
diverse trainingen plaats om afnemers 
kennis te laten maken met nieuwe 
producten en wet- en regelgeving. Dit 
stelt de cursisten in staat kwalitatief goed 
te bouwen en te weten wat er in de markt 
te koop is.  
Ook zijn er diverse klanten- en 
participantendagen georganiseerd. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gastcolleges op scholen 
Regelmatig worden gastcolleges op scholen 
gegeven omtrent duurzaam bouwen. Ook 
worden scholen uitgenodigd voor training in 
de Greenworks Academy. Op deze manier 
worden de bouwers van de toekomst voorzien 
van de nodige kennis. Onder andere vond 
kennisoverdracht plaats aan studenten van 
opleidingen aan het ROC in Twente, 
Bouwmensen, Saxion Hogescholen en Avans. 
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3.4  Innovatieve oplossingen  
 
3.4.1 Showroom 2020 
TGN is in 2010 gestart met de voorbereiding voor de 
Showroom 2020. In 2014 is de eerste pilot bij van 
Wanrooij in Waardenburg een feit. Net zoals in de 
voorgaande jaren is Tegelgroep Nederland in 2015 verder 
gegaan met het ontwikkelen van Showroom 2020.  
 
Het concept, met als werktitel Showroom 2020, leunt op 
meerdere pijlers. Naast een uitgekiende online strategie en 
bijhorende diensten die TGN haar retailers zal gaan 
aanbieden, is vooral de digitalisering van tegelpresentaties een zeer belangrijk element 
van het concept. Het beeld van rijen tegelkasten met honderden panelen is straks 
verleden tijd. Showrooms worden echte Experience Centers. Digitale presentaties met 
100% waarheidsgetrouwe weergaven van alle beschikbare producten in het TGN 
assortiment, zijn straks letterlijk met één vingerbeweging op te roepen. De allernieuwste 
technieken zullen worden ingezet. Te denken valt aan LG state-of the-art schermen met 
een extra groot oppervlak en een ongekend hoge resolutie. Via een eenvoudige bediening 
is heel snel een keuze te maken. Elk digitaal paneel kan worden getoond in verschillende 
patronen, diktes van de voeg en zelfs de voegkleur. Precies zoals de klant het zelf graag 
ziet. Ondersteund met losse tegelpresentaties en ontwerptafels en zelfs een 3D printer om 
een tegelmonster op ware grootte en dikte direct mee te kunnen nemen.  
 
 
3.4.2 CarryOn bij Van Keulen  
Eind 2012 is Van Keulen gestart met CarryOn: de mogelijkheid om extra handen in te 
huren die de spullen op het bouwproject klaarzetten zodat de vaklieden door kunnen gaan 
met hun werkzaamheden zonder steeds op zoek te moeten gaan naar de benodigde 
materialen. In 2015 werd er wederom veelvuldig gebruik gemaakt van CarryOn. Ook in 
2016 gaat Van Keulen door met CarryOn. 
 

De sjouwers zijn VCA-gecertificeerd en kennen ook 
de ongeschreven regels van de bouw. De teams 
bestaan uit koppels van twee sjouwers en zijn in te 
huren per dagdeel.  
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3.4.3 Leanworks bij Raab Karcher 
Sinds 2013 biedt Raab Karcher de dienst Leanworks aan. Met 
Leanworks voorziet Raab Karcher de aannemer van volledige 
logistieke ontzorging op het bouwproject. Just-in-Time, Just-in-
Place. Raab Karcher verzamelt de materialen van alle bij het 
project betrokken partijen op de logistieke HUB die het dichtst bij 
de bouwplaats ligt.  
 
Verzameld worden bouwmaterialen van Raab Karcher, maar ook bouwmaterialen van 
andere leveranciers en zelfs branchevreemde goederen die verbonden zijn aan de 
functionaliteit van het gebouw. Alle benodigde materialen worden door dezelfde 
vrachtwagen Just-in-Time aangeleverd op de bouw, waarmee het aantal 
vervoersbewegingen naar de bouwplaats aanzienlijk, soms met meer dan 70%, wordt 
gereduceerd.  
 
Binnen Leanworks lost Raab Karcher de materialen niet alleen naast de vrachtwagen, 
maar brengt deze tot de werkplek waar ze verwerkt moeten worden. Just-In-Place. Onder 
leiding van de ketencoördinator van Raab Karcher maken runners gebruik van 
geavanceerde hulpmiddelen die per project kunnen verschillen. Daardoor is er veel minder 
voorraad op de bouw en staat deze vrijwel nooit in de weg. De kans op diefstal en schade 
wordt kleiner.  
Voor de runners maakt Raab Karcher in veel gevallen gebruik van mensen vanuit de 
kaartenbakken van UWV of de bijstand. Daarmee wordt gewerkt aan Social Return On 
Investment (SROI) op de bouwplaats. Zowel aannemer als opdrachtgever kunnen hierdoor 
een steentje bijdragen aan de lokale samenleving. Steeds vaker doen overheden en 
andere opdrachtgevers een beroep op een dergelijke bijdrage.  
Omdat goederen ’s ochtends al dichtbij de werkplek staan opgesteld kunnen vakmensen  
meteen aan de slag en is een productiviteitsverbetering van 10-15% haalbaar. De runners 
verzorgen op hetzelfde moment ook de afvalinzameling op de bouw. Het afval wordt al 
gescheiden aan de bron, dat wil zeggen op de bouwplaats. Dit afval wordt met dezelfde 
vrachtwagen retour genomen naar de HUB en daar in diverse secties verzameld, waardoor 
er ook nog eens minimaal vervoer voor de afvalinzameling vereist is. 
 

Raab Karcher heeft Leanworks in 2015 verder ontwikkeld. 
Inmiddels zijn er 50 project uitgevoerd volgens het 
Leanworks-concept. Uit deze projecten blijkt dat de 
hoeveelheid transport m.b.t. de toelevering van materialen 
structureel met 70% tot 80% wordt teruggebracht. Dit 
resulteert in een aanzienlijke bijdrage aan CO2-reductie ter 
plaatse, maar daarnaast ook een grote winst in de 
verkeersveiligheid rond bouwplaatsen. Aanwonenden 
rondom bouwplaatsen tonen zich dan ook ronduit tevreden. 
Mede daarom en het feit dat de toepassing van Leanworks 

een substantiële verbetering geeft van de productiviteit op het bouwproject, maakt dat 
alle aannemers een vervolgopdracht plaatsten voor een volgend Leanworks project. 
 
Er is een stap vooruit gemaakt m.b.t. de professionalisering van het concept door onder 
meer de introductie van een specifieke website ‘www.leanworks.nl’, uitbreiding van het 
Leanworks-uitvoeringsteam en training van de volledige buitendienst. Voor de 
vernieuwende aanpak en de impact op de branche ontving Raab Karcher in september de 
Bouwkennis Marketing Jaarprijs voor het Leanworks-concept. 
Binnen Leanworks werken alle betrokken partijen in een bouwproject samen voor de 
aanvoer van materialen en wordt de gehele bouwketen efficiënter.  
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3.4.4 Take-it-Bag 
Net zoals in voorgaande jaren maakt Van Keulen in 2015 gebruik van Take-it-Bag. 2015 
laat een stijging in het gebruik van de Take-it-Bag zien van 19% ten opzichte van 2014. 
In 2015 is Take-it-Bag ook bij De Jager Tolhoek geïntroduceerd. Na het afleveren van de 
bouwmaterialen nemen zowel Van Keulen als De Jager Tolhoek het bouwafval mee retour.  
 
De Take-it-Bag biedt een aantal voordelen zoals:  

• Tijdbesparing doordat bouwafval wordt opgehaald;  
• Er staan geen grote containers meer op de stoep. Meer ruimte dus en minder 

overlast voor omwonenden; 
• Minder vuilniswagens op de bouwplaats; 
• De inhoud van de Take-it-Bag wordt gegarandeerd voor 88% gerecycled en de zak 

zelfs voor 100%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.5 Raab’s Renovatiehuis 
In 2015 is Raab’s Renovatiehuis verder doorontwikkeld 
en is er een samenwerking aangegaan met Meer Met 
Minder, de nationale energieaanpak. De 
Energielabelatlas van Meer Met Minder is nu ook te 
gebruiken vanaf de website www.raabsrenovatiehuis.nl. 
Hier kunnen woningbezitters op basis van postcode en 
huisnummers inzage krijgen in het indicatieve 
energielabel van hun woning, gebaseerd op bouwjaar 
en type woning. In enkele simpele stappen kan men 
aangeven welke maatregelen men in de loop der jaren reeds heeft genomen zodat inzage 
wordt verkregen in het huidige indicatieve energielabel. Bovendien geeft deze tool 
suggesties voor nog te nemen maatregelen waarmee nog meer energie kan worden 
bespaard. 
 
 

http://www.raabsrenovatiehuis.nl/
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3.4.6 Deal Stroomversnelling koop 
Raab Karcher heeft vanuit de samenwerking binnen Greenworks met Rensa en Oosterberg 
geparticipeerd in de deal Stroomversnelling koop. 
Gezamenlijk is er een integraal nul op de meter concept ontwikkeld. 
 

 
 
 
3.4.7 Galvano’s levensloopbestendige badkamer: Vitalia 
Onder de naam Vitalia presenteert Galvano haar levensloopbestendige badkamerconcept 
gericht op de 55-plusser. Vitalia is een mooie, luxe en flexibele badkamer voor vandaag 
en morgen. In het concept zitten voornamelijk private label producten, aangevuld met A-
merken. Het werkt als een menukaart: op elkaar afgestemde producten en vele 
alternatieven vormen samen een complete 
badkamer. En door het toevoegen en/of 
vervangen van producten blijft Vitalia aansluiten 
op de behoeften van de gebruiker. Plaats een 
douchezitje, breng grepen aan of verwijder een 
wastafelonderkast zodat er ruimte ontstaat voor 
een krukje of rolstoel. Uiteraard toont Galvano de 
Vitalia badkamer in haar showroom in Eindhoven. 
Ook is er een uitgebreide brochure die alle 
mogelijkheden van Vitalia laat zien.  
 
 
 
 
3.4.8 Galvano presenteert Daintree: de groene badkamer van morgen 
Een badkamer die alle comfort biedt, zorg voor het milieu uitstraalt én betaalbaar is. Met 
het Daintree concept dat Galvano heeft ontwikkeld is de duurzame badkamer nu binnen 
handbereik. 
De groene badkamer bestaat uit producten die zowel in de 
productie als in het gebruik het milieu zo min mogelijk 
belasten en die bij voorkeur ook recyclebaar zijn. Denk 
daarbij aan een badmeubel van FSC-gecertificeerd hout, 
een volledig recyclebare wastafel, een waterbesparende 
kraan of een warmteterugwinsysteem. Zo kan eenvoudig 
worden bespaard op water en energie. En met de 
toepassing van recyclebare en milieuvriendelijke materialen 
wordt de badkamer nog groener. De Daintree folder laat 
zien dat een groene badkamer mooi en comfortabel is. Ook 
worden er handige tips gegeven om de badkamer duurzaam 
en betaalbaar te maken. 



 
 

       Saint-Gobain Distribution the Netherlands B.V.   –   MVO Jaarverslag 2015   -   Pagina 36  

3.4.9 In 2015: Doorontwikkeling E-Business 
Ook de E-Business afdeling is niet stil blijven staan in 
2015. In 2014 zijn een aantal elektronische oplossingen 
en tools ontwikkeld met als doel onze klanten 
succesvoller te laten ondernemen. Om dit te realiseren 
moeten klanten ook daadwerkelijk gebruik maken van 
deze oplossingen. Vandaar dat – buiten het bedenken 
van nieuwe oplossingen – ook veel energie is gestoken in 
het promoten van de reeds bestaande oplossingen en 
tools.  
Met name het elektronisch factureren heeft een enorme 
vlucht genomen. Ten opzichte van 2014 is een groei van 
maar liefst 57% gerealiseerd op het gebied van 
elektronisch factureren. Indien we kijken naar het 
verschil ten opzichte van 2013 dan is het elektronisch factureren met ruim 77% 
toegenomen. Naast het elektronisch factureren is in 2015 ook het elektronisch bestellen 
sterk toegenomen. Klanten kunnen in de webshops van onze business units artikelen 
zoeken en selecteren en deze vervolgens online bestellen. Deze elektronische manier van 
factureren en bestellen is niet alleen snel en eenvoudig voor onze klanten, maar scheelt 
ook een enorme berg aan papierwerk. Om het elektronisch bestellen zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken is hard gewerkt aan het verrijken van de productinformatie. In onze 
webshops wordt niet alleen de basisinformatie betreft producten weergegeven, ook extra 
informatie, documenten en afbeeldingen zijn verwerkt zoals Greenworks 
productinformatie. Zo hebben onze klanten alle benodigde productinformatie 24 uur per 
dag digitaal binnen handbereik. Onze PIM (Product Informatie Management) afdeling 
werkt hard om deze informatie zo actueel en uitgebreid mogelijk te houden. 
 
Op het gebied van bestellen is het nieuwe orderproces van Galvano in de markt gezet. 
Klanten kunnen bij het bestellen op de website aangeven hoe ze de bestelling geleverd 
willen hebben. Hierbij kunnen ze een keuze maken uit verschillende opties. Van deze 
logistieke diensten wordt momenteel veelvuldig gebruik gemaakt. 
 

Daarnaast is in 2015 RaabWorks gelanceerd. 
Met RaabWorks verzorgt Raab Karcher een 
professionele website voor haar klant die ook 
nog eens goed zichtbaar is in verschillende 
zoekmachines. Door diverse promoties en 
acties is het gebruik van RaabWorks in 2015 

aanzienlijk toegenomen. Niet alleen het aantal gebruikers van RaabWorks is toegenomen, 
ook voor onze andere tools zien we een toename in het gebruik. 
 
Het jaar 2015 is tevens het jaar waarin De Jager Tolhoek live is gegaan op het E-Business 
Platform. Ook zij beschikt nu over een gebruiksvriendelijke webshop gevuld met 
uitgebreide productinformatie waarin klanten eenvoudig kunnen zoeken, stuklijsten 
kunnen aanmaken en bestellingen kunnen plaatsen. Naast deze livegang is ook de 
productconfigurator opnieuw gelanceerd. Deze nieuwe versie draait op het platform van 
Silverligt. Voordeel van deze versie is dat klanten de productconfigurator kunnen 
integreren in hun eigen website(s). Daarnaast is de vormgeving ten opzichte van de oude 
versie sterk verbeterd. 
 
Uit de cijfers blijkt dat onze elektronische oplossingen en tools steeds meer gezien én 
gebruikt worden. E-Business gaat ook in 2016 weer hard aan de slag om innovatieve 
oplossingen te bieden die onze klanten helpen succesvoller te ondernemen. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie3YLkx9TMAhXJiRoKHeJsDNMQjRwIBw&url=http://gordonblog2013.blogspot.com/2013/12/an-assessment-of-opportunities-and.html&psig=AFQjCNEhqbdpyrZ-xH7L7McwILUMyn56Aw&ust=1463143290627891�
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3.5  Klanttevredenheidsonderzoek 
 
Klantevredenheidsonderzoek (KTO 2015) Raab Karcher 
 

In 2015 heeft Raab Karcher 
een uitgebreid KTO uitgevoerd 
in samenwerking met het 
Management Instituut 
Nederland. Uit het onderzoek 
kan afgeleid worden dat onze 
klanten tevreden zijn. De 
laatste jaren heeft dit 

geresulteerd in een stijgende trend van onze Net Promoter Score (NPS). Uit een analyse 
van de open vragen kan tevens worden afgeleid dat het assortiment en de kennis en 
houding van onze medewerkers in het algemeen erg gewaardeerd wordt. 
Afgelopen jaar heeft het onderzoek zich voornamelijk gericht op de verschillende 
serviceconcepten die Raab Karcher haar klanten biedt. Hieruit is onder andere gebleken 
dat de bekendheid van de diensten RaabOnline, RaabCalc, Leanworks en Greenworks 
onder de klanten aanzienlijk is toegenomen. Dit ging gepaard met een stijging van de 
intentie van de klant om in de toekomst gebruik te maken van deze concepten.  
Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten naar voren gekomen in het onderzoek. Hoewel de 
klant vindt dat Raab Karcher een goed MVO beleid voert, is de waarde die de klant hieraan 
hecht relatief laag. Het is aan de medewerkers van Raab Karcher om nog duidelijker uit te 
leggen waarom Raab Karcher inzet op MVO. Zo zien klanten niet alleen dat Raab Karcher 
maatschappelijk verantwoord bezig is, maar dan waarderen zij dit wellicht meer. Op 
termijn kan de focus van Raab Karcher op MVO dan een doorslaggevende rol spelen onder 
een groeiende groep klanten die daar het belang van inziet. 
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4. MVO en Sociaal  
 
Onze mensen zijn onze grootste waarde en daarom vinden we het belangrijk hiermee 
goed om te gaan. We erkennen tevens onze rol en verantwoordelijkheid richting onze 
gemeenschap en organisaties waarop onze organisatie invloed heeft. Daarom 
communiceren we enerzijds over onze activiteiten en anderzijds ondersteunen en 
participeren we in initiatieven. 
 

 
Sinds 2013 rijdt Van Keulen met haar vrachtwagens 
voorzien van stickers met dodehoekmarkeringen. Die 
herinneren medeweggebruikers eraan dat ze niet altijd 
kunnen worden opgemerkt en dat waakzaamheid 
geboden is. In 2014 en 2015 zijn alle vrachtwagens 
voorzien van blindehoekspiegels. Tegelijkertijd zijn 
camera’s rondom aan de wagens geplaatst, zodat in 
de wagen op een scherm zichtbaar is wie zich rondom 
de wagen bevindt. Hiermee levert Van Keulen 
wederom een bijdrage op gebied van veiligheid. 

 
De Jager Tolhoek brengt 
waarschuwingssticker ‘dode hoek’ op 
vrachtwagens aan 
Iedereen kent de ‘dode hoek’ bij vrachtwagens 
maar desondanks vallen er jaarlijks toch nog 
enkele doden en vele gewonden als gevolg van 
de ‘dode hoek’. Tijdens een chauffeursoverleg bij 
De Jager Tolhoek werd hierover gesproken en al 
snel kwam het idee naar voren om als 
waarschuwing  ‘dodehoekstickers’ op de 
voertuigen aan te brengen. 
Door deze stickers raken fietsers zich meer 
bewust van de gevaren die een ‘dode hoek’ met 
zich meebrengt.     
 
 
 
Gezonde werkplek en fruit bij Van Keulen 
Van Keulen bestelt fruitmanden bij de organisatie Fruitful Office. Als tegenprestatie plant 
Fruitful Office in samenwerking met Ripple Africa één fruitboom voor elke fruitmand die 
wordt geleverd. Dit is zowel een goed tussendoortje voor de medewerkers van Van 
Keulen, als goed voor milieu en medemens in Afrika. 
 
In mei 2015 heeft Buro Blauw in opdracht van Van Keulen een onderzoek uitgevoerd naar 
de arbeidsomstandigheden door de blootstelling te meten van de medewerkers aan 
respirabel en inspirabel stof. Dit wilde Van Keulen onderzoeken vanwege de omgeving 
waarin Van Keulen gehuisvest is. Naast metingen is de ventilatie in verschillende ruimten 
gecontroleerd door de kooldioxideconcentratie, de temperatuur en de luchtvochtigheid te 
meten. De conclusie was positief: op alle onderdelen werd voldoende danwel goed 
gescoord.  
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In 2015 is gestart om goedkeuring van de gemeente Amsterdam te krijgen om op de 
grens van het eigen terrein en de openbare weg een hek te plaatsen. Het sluiten van dit 
hek na reguliere openingstijden moet de veiligheid verhogen van personeel indien zij 
overwerken. Na goedkeuring van de gemeente wordt dit hek wordt in 2016 geplaatst. 

 

4.1 Environment, Health and Safety 
 
Ongevallencijfers 
Binnen de Saint-Gobain Groep is het uitgangspunt om het aantal werkgerelateerde 
ongevallen te minimaliseren. SGBD NL had voor 2015 doelstellingen opgesteld ten aanzien 
van de frequentie en de ernst van het aantal ongevallen. Uit onderstaande tabellen is te 
lezen dat SGBD NL in 2015 alleen de doelstelling voor de TF2  en TF3 heeft behaald. 
 

 
 
Het aantal verzuimdagen als gevolg van werkgerelateerde ongevallen voor SGBD NL  was 
in 2015 912 dagen. In 2014 waren dit 145 verzuimdagen.  Dit is een verslechtering t.o.v. 
van 2014. De reden hiervoor is dat in 2015 twee dodelijke ongevallen zijn gebeurd (TF1 
met dodelijke afloop) en vier ongevallen met langdurig verzuim (TF1). 
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SMAT (Safety Management Audit Tool) 

Binnen onze organisatie zijn er veiligheidsrichtlijnen en -
procedures van kracht om onze medewerkers, klanten en derde 
partijen te behoeden voor ongevallen. Uit de praktijk blijkt dat 
bij zo'n 80% van de ongevallen die voorkomen, de oorzaak is te 
zoeken in GEDRAG. De SMAT (Safety Management Audit Tool) is 
een hulpmiddel in ons streven naar een cultuur waarin 
medewerkers elkaar durven aan te spreken op onveilig gedrag. 
Tijdens een SMAT observeert de auditor een medewerker tijdens de uitvoering van zijn 
werkzaamheden en legt positieve en verbeterpunten vast op het auditformulier.  
Tijdens de SMAT kijkt de auditor tevens of een veilige basis aanwezig is op de vestiging, 
en ook kijkt de auditor of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op de vestiging is 
ingebed. 
 
Het doel van een SMAT Audit is: 
• Het identificeren van onveilige handelingen en onveilige omstandigheden nog 

voordat deze tot ongevallen leiden; 
• Bewustzijn ten aanzien van EHS en MVO verhogen; 
• MVO / duurzaamheid integreren in werkzaamheden; 
• Het voorkomen van brand en de omvang van een eventuele brand beperken; 
• Platform bieden voor communicatie tussen management en werkvloer over de 

onderwerpen veiligheid, gezondheid, milieu, duurzaamheid en preventie. 
 
In 2015 hebben er in totaal in SGD Benelux 119 SMAT audits plaatsgevonden. De audits 
worden gehouden door eigen medewerkers die een eendaagse training hebben gevolgd 
om onveilige handelingen en omstandigheden te identificeren en gedrag te observeren. In 
2015 hebben de OR-leden en nieuwe kaderleden de SMAT-opleiding gevolgd. Ook in 2016 
vindt de SMAT-opleiding plaats voor onze nieuwe collega’s en collega’s die zich dagelijks 
met EHS bezig houden op de vestiging. 
 
Saint-Gobain 350 jaar 

Op 15 oktober 2015 is het 350-jarig bestaan van 
Saint-Gobain wereldwijd gevierd dus ook bij alle 
business units van SGBD NL. Er werd een 
presentatie getoond van de historie van 350 jaar 
Saint-Gobain gevolgd door een videoboodschap 

van de Chairman and Chief Executive Officer van Saint-Gobain, Pierre-André de 
Chalendar. Tevens was er een wedstrijd voor de medewerkers van Saint-Gobain 
Distribution waarbij in een foto de link tussen Saint-Gobain 350 jaar en de eigen business 
unit tot uiting komt. Er zijn lunchbonnen beschikbaar gesteld voor de drie beste foto’s. 
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MVO-dag en EHS-dag 
Wegens het 350-jarig bestaan van Saint-Gobain heeft er in 2015 geen MVO-dag 
plaatsgevonden. De eerstvolgende MVO-dag is in 2017 bij SGBD NL.    
Elke twee jaar vindt de internationale EHS-dag van Saint-Gobain plaats. In 2015 heeft er 
geen EHS-dag plaatsgevonden; de eerstvolgende EHS-dag is in 2016. 
 
 
Audits 
ESPR Audits worden uitgevoerd om het VGM-beheerssysteem (Veiligheid, Milieu en 
Gezondheid) van de  vestiging te beoordelen. De resultaten van de audit worden samen 
met het management van de vestiging en de afdeling EHS besproken. Dit wordt gedaan 
door middel van een auditrapport. In dit rapport worden de scores van de vestiging 
verdeeld naar een EHS en een Riskgrading (RG) score. In de audit richt EHS zich op 
veiligheidsaspecten en RG op preventie.  
 
In 2015 hebben 11 audits plaatsgevonden, verdeeld over de business units Raab Karcher, 
De Jager Tolhoek, Tegelgroep Nederland, Galvano Groothandel en Van Keulen. De 
gemiddelde score van deze ESPR audits is 63% voor RG (Preventie) en 56% voor EHS 
(Veiligheid). De scores fluctueren voor EHS tussen de 48% en 70% en tussen de 55% en 
71% voor RG. Dit zijn niet meteen scores waar we trots op mogen zijn en er is nog veel 
ruimte voor groei en verbetering. Daarom zijn de doelstelling voor 2016: de doelstelling 
voor RG is 67%, de doelstelling voor EHS is 60%. 
 
Riskgrading 
Voor de vestigingen De Jager Tolhoek Goes, Van Keulen Amsterdam, Tegelgroep 
Nederland (Wageningsestraat), Galvano Groothandel (Hurksestraat), en de Raab Karcher 
vestigingen Waddinxveen, Middelburg en Vriezenveen vindt er jaarlijks een Riskgrading 
audit plaats. Deze audit wordt intern gedaan door de afdeling EHS en de EHS 
verantwoordelijke van de vestiging. Het betreft een online vragenlijst die gaat over 
preventie.  
 
Galvano Groothandel heeft een score van 90,2%. In 2015 heeft 
Galvano Groothandel dan ook de HPR-status bereikt. HPR staat 
voor HIGH Prevention Risk. Dit is een onderscheiding afgegeven 
door Parijs, voor vestigingen die tot het veiligste magazijn 
behoren, buiten Frankrijk. In 2016 heeft Saint-Gobain de 
onderscheiding verlengd voor Galvano Groothandel. 
 
Gaps 
XL Gaps is een preventieaudit. Deze audit vindt plaats op onze grootste vestigingen, zoals 
ook genoemd onder het hoofdstuk 1.4.3. Riskgrading. In 2015 heeft een externe firma in 
opdracht van Saint-Gobain Global Asset Protection Services deze audit bij Van Keulen 
uitgevoerd.  
In deze audit worden dezelfde online vragen beantwoord net als bij een Riskgrading audit. 
Nu gebeurt dit in samenwerking met de externe firma en door middel van een rondgang 
door de vestiging komt er een adviesrapport tot stand. In dit rapport komt voor de 
vestiging een advies te staan ter verbetering op het gebied van preventie. 

2013 2014 2015
Aantal Gemiddelde Aantal Gemiddelde Aantal Gemiddelde

ESPR (risk grading) 10 59 10 60 11 63
RGW 6 67 6 79 7 79
XL Gaps 1 56 1 83 1 89
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ISO14001 
ISO14001 is een internationaal geaccepteerde norm die 
aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou 
moeten voldoen. Een milieumanagementsysteem is een 
onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt 
zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties 
op milieugebied. Via een milieumanagementsysteem wordt 
structureel aandacht besteed aan milieu in de 
bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke 
uitgangspunten centraal: 

• Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersen 
van milieurisico's.  

• Streven naar een permanente verbetering van de 
milieuprestaties van uw organisatie.  

 
 

 
 
In 2015 is het ISO14001 certificaat voor SGBD NL door SGS opnieuw verlengd en is geldig 
tot en met 23 augustus 2018. Dit certificaat laat zien dat wij ook dagelijks bezig zijn om 
milieuprestaties te verbeteren. Te denken aan Lean & Green, recycling van (bouw)afval, 
zero waste management, Gas To Liquide (Van Keulen), Take-it-Bag, Leanworks, 
vergroening van ons wagenpark (leaseauto’s met minder CO2-uitstoot, verduurzaming 
van de vrachtwagens). 
 
 
VCA 
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld 
om onze medewerkers veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. 
In feite is VCA veel meer dan een checklist.  
VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd 
risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of 
onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken, 
werkplaatsen en bij installaties. 
 
De afdeling Aangenomen Werk van Raab Karcher heeft in 2015 haar VCA0-certificaat 
verlengd. Dit certificaat laat zien dat onze medewerkers van Aangenomen Werk dagelijks 
bezig zijn met veilig werken op bouwprojecten waar zij bezig zijn. Zij doen dit door middel 
van het maken van last minute risk analyses en bewust veilig werken. Door middel van 
opleiding en instructies worden de medewerkers op de hoogte gehouden van ins en outs 
als het gaat om veilig werken op de bouw. 
 
In 2015 is gestart met het opstellen van een VCA managementsysteem voor onze 
logistieke dienst Leanworks. Momenteel is het handboek in ontwikkeling en wordt er 
gewerkt aan diverse instructies en toolboxen. 
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EHS Opleidingen 
Goede veiligheidsopleidingen voor onze medewerkers zijn 
van enorm belang. Niet alleen om de veiligheid van de 
medewerkers te vergroten, maar ook om de productiviteit 
te verhogen en het aantal schades en ongelukken in 
magazijnen, bouwshops en buitenterreinen te verkleinen. 
Focus op kennis en vaardigheden is daarmee een must bij 
SGBD NL. 

 
In 2015 hebben de volgende veiligheidsopleidingen plaatsgevonden: 
 
Logistieke opleidingen Transport 
• Veilig werken met de heftruck (basis +  

herhaling) 
• Veilig werken met de reachtruck (basis + 

herhaling) 
• Machinist Autolaadkraan met hijsfunctie  

(TCVT) 
• Toolbox over laden & lossen, inslag en  

orderpicking en ladingzekering 
• Interne voorlichting omgangsnormen intern 

transport  
 
 
Bedrijfshulpverlening  
• Bedrijfshulpverlening (basis + herhaling) 
• EHBO  
• Reanimeren en AED 
• Interne trainingen voor de BHV organisatie (ontruimingsoefeningen)  
 
 
VCA 
• Basisveiligheid VCA (basis + herhaling)  
• VCA VOL voor leidinggevenden  
 
 
Overige opleidingen en instructies 
• Fysieke belasting  
• Werkplekinrichting 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc-q-SqvrMAhVDbBoKHfoyAUoQjRwIBw&url=http://www.adviesbureaupeddemors.nl/opleidingen.html&psig=AFQjCNH17KgKi7XBuQ1B_bdHVLyxq-4m6Q&ust=1464441018046312�
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Arbomanagementsysteem 
In de Arbeidsomstandighedenwet - of kortweg: de Arbowet - staan regels voor 
werkgevers en werknemers om de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers te 
bevorderen. De Arbowet is een zogeheten kaderwet. Dat betekent dat er geen concrete 
regels staan, maar algemene bepalingen over het arbobeleid in bedrijven. De Arbowet 
stelt dat werkgever en werknemers samen moeten zorgen voor het verbeteren van de 
arbeidsomstandigheden. De werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk, maar ook de 
werknemer heeft de verplichting de eigen veiligheid en gezondheid in acht te nemen.  
Het systematisch werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de arbeid en het 
terugdringen van het ziekteverzuim, wordt geregeld in een Arbomanagementsysteem.  
 
Het Arbomanagementsysteem van SGBD NL is een instrument dat het Arbobeleid ten 
uitvoer brengt. Het Arbomanagementsysteem van SGBD NL is gericht op: 
• Het voorkomen en beperken van menselijk leed in fysieke en psychische zin; 
• Het voorkomen en beperken van materiële schade; 
• Het beveiligen en beschermen van de organisatie, de werknemers en derden tegen  
ongewenste invloeden. 
 
In 2015 is gestart met het updaten van het Arbomanagementsysteem van 2008. Het 
systeem wordt aangepast naar de huidige wet- en regelgeving. Het 
Arbomanagementsysteem wordt aangevuld in 2016 met werkinstructies, richtlijnen en 
voorlichting die in verband staan met onze processen, producten en diensten.  
 
Implementatie Saint-Gobain Normen 
De normen zijn van toepassing op alle activiteiten en vestigingen van Saint-Gobain overal 
ter wereld. Zoals voor alle normen van Saint-Gobain, zijn het de verplichte minimale eisen 
van de Groep. Normen en procedures die specifiek zijn voor een bepaald land of activiteit 
kunnen worden aangepast om te voldoen aan specifieke juridische verplichtingen of aan 
de specifieke behoeften van een activiteit, op voorwaarde dat zij minstens gelijk of 
strenger zijn dan de normen van Saint-Gobain. Deze normen zijn altijd op alle Saint-
Gobain vestigingen en op alle medewerkers, inclusief tijdelijke krachten, onderaannemers 
en bezoekers van toepassing.  
 
In 2015 hebben we de volgende Saint-Gobain Normen geïmplementeerd: 
• Norm Laden en Lossen in magazijnen 
• Norm Voertuigen, chauffeurs, voetgangers 
• Norm Risico Inventarisatie & Evaluatie 
• Norm Werken met derden (externe bedrijven) 
• Norm Vorkheftrucks 
• Norm SMAT 
 
In 2016 vindt verdere implementatie plaats van de andere Saint-Gobain Normen. Deze 
normen vormen een onderdeel van het Arbomanagementsysteem. 
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EHS Introductiegids  
De EHS Introductiegids is bedoeld om nieuwe (externe) 
medewerkers en uitzendkrachten informatie te geven over het 
bedrijf, maar vooral over de veiligheid-, gezondheid- en 
milieuvoorschriften die nageleefd moeten worden binnen het bedrijf. 
Deze introductiegids is de eerste kennismaking met veiligheid, 
gezondheid en milieu binnen onze organisatie.  
 
In 2015 is Raab Karcher gestart om elke medewerker commitment 

te geven aan EHS binnen de organisatie d.m.v. het ondertekenen van deze gids.  
Het doel van de EHS Veiligheidsintroductiegids is om nieuwe medewerkers van SGBD NL 
kennis te laten nemen van het veiligheidsbeleid van de onderneming. 
Veiligheid, gezondheid en milieu zijn voor het bedrijf topprioriteiten en alle nodige 
middelen worden ingezet om op die gebieden de wettelijke voorschriften, de normen en 
de Saint-Gobain regels na te leven of te overtreffen.  
 
Binnen Saint-Gobain dient iedereen op de hoogte te zijn van de van toepassing zijnde 
voorschriften en zich hier ook naar te gedragen. Dit is in het belang van ieders gezondheid 
en veiligheid maar ook voor die van collega’s, klanten, leveranciers, omwonenden en 
andere stakeholders.  
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4.2 Ontwikkelingen in het personeelsbestand 
 
De bouwmaterialenhandel is geen sector waar veel vrouwen in actief zijn. Desalniettemin 
is het belangrijk voor SGBD NL om een divers personeelsbestand te hebben. In 2015 was 
18% van het personeel vrouwelijk. Dit is gelijk met het percentage in 2014. De business 
units Van Keulen en De Jager Tolhoek hebben relatief weinig vrouwen in dienst; terwijl op 
het hoofdkantoor bijna de helft vrouw is. In onderstaande figuur is per business units 
specifiek de verdeling man/vrouw te zien. 
 
 Man Vrouw Eindtotaal 
De Jager  Tolhoek 88,64% 11,36% 100% 
Galvano Groothandel 75,93% 24,07% 100% 
Raab Karcher 83,74% 16,26% 100% 
SGD Benelux HQ 54,29% 45,71% 100% 
Tegelgroep Nederland 81,69% 18,31% 100% 
Van Keulen 98,04% 1,96% 100% 
Eindtotaal 81,78% 18,22% 100% 
 
 
Contracttypen op 31 december 2015 
De flexibiliteit gemeten in de verhouding tussen contracten voor bepaalde tijd en 
onbepaalde tijd is toegenomen. Nadat het percentage contracten voor bepaalde tijd licht 
was gestegen in 2014, is het percentage in 2015 toegenomen van naar 5,2% naar 
10,41%. 
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Duur dienstverband op 31 december 2015 
De verdeling van het personeel naar jaren dienstverband is redelijk hetzelfde als in 
voorgaande jaren. Echter is het aantal medewerkers in de categorie 0-10 jaar groter 
geworden. Dit heeft ook effect op de gemiddelde duur van het dienstverband. Deze is van 
15,35 jaar in 2014 naar 14,92 jaar in 2015 gegaan. Dit heeft te maken met de toename 
van het aannemen van nieuw personeel in 2015 en is ook te zien in een toenemend aantal 
medewerkers dat een dienstverband van 0 of 1 jaar heeft. Kijkend naar de business units 
apart valt er op te merken dat de medewerkers bij Galvano Groothandel en Tegelgroep 
Nederland gemiddeld het langste dienstverband houden. Bij het hoofdkantoor van SGBD 
NL houden de medewerkers gemiddeld het kortste dienstverband. 
 
 
Verdeling per categorie dienstjaren voor Saint-Gobain Distribution the 
Netherlands B.V. 
 

 
 
Verdeling personeel naar jaren dienstverband bij SGBD NL 
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Gemiddelde lengte dienstverband business units 
 
Contracturen: Fulltimers en Parttimers op 31 december 2015 
Het aantal parttimers binnen de organisatie is 23%. Dit is een stijging ten opzichte van 
2014, echter blijft het overgrote deel fulltime of nagenoeg fulltime werken. Bij Galvano 
werken procentueel gezien de meeste mensen parttime, terwijl Van Keulen gemiddeld het 
hoogste fulltime percentage heeft.  
 

 
 
Verdeling fulltimers en parttimers binnen SGBD NL 
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4.3 Ziekteverzuim 
Verzuimpercentage in 2015 
SGBD NL  heeft als doelstelling een ziekteverzuim onder de 3,6% te hebben. Voor 2015 is 
deze target net gehaald. Dit ligt onder het gemiddelde verzuim in Nederland van 3,9% (op 
basis van de cijfers van het CBS over het 1ste tot en met het 3de kwartaal). De Jager 
Tolhoek en Raab Karcher zijn de business units die de doelstelling op business unit niveau 
hebben gehaald. 
 

 
% Verzuim 

SGD NL 3,59% 
 
 

 
 
 
Ziekteverzuim is een belangrijk onderwerp. Als organisatie is het belangrijk om gezonde 
en vitale werknemers te hebben. Gezonde werknemers zijn fitter, hebben meer energie en 
zitten beter in hun vel; er is dan minder kans op (lang) verzuim en medewerkers werken 
effectiever. Naast het welzijn van de medewerkers wegen voor een organisatie ook de 
kosten van verzuim mee. Hierbij valt onder andere te denken aan loondoorbetaling, 
kosten van eventuele vervanging, verlies van capaciteit en kosten van 
arbodienstverlening. Deze kosten kunnen teruggedrongen worden als organisatie en 
medewerkers gezondheid voorop zetten en (pro)actief aan het terugdringen van verzuim 
werken. 
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Aantal medewerkers zonder verzuim in 2015 
Het aantal medewerkers wat in 2015 niet heeft verzuimd is 533. Dit is 46,2% van de 
populatie. In 2014 lag dit nog op 51,6%. Dit betekent dat het aantal medewerkers dat 
heeft verzuimd groter is geworden. Dit betekent dat er ook een groeiende focus moet zijn 
op deze medewerkers om het verzuim meer terug te kunnen dringen. 
 

 
 
 
 
Verzuimfrequentie 
De verzuimfrequentie is het gemiddeld aantal ziekmeldingen per werknemer over een 
periode. De gemiddelde verzuimfrequentie in Nederland ligt rond de 1.1 meldingen per 
werknemer (bron: www.cbs.nl). Intern wordt de doelstelling 1 melding per werknemer 
aangehouden. Op business unit niveau zitten alle business units onder de doelstelling en 
het gemiddelde op Van Keulen na. SGBD NL zit met 0,81% ruim onder de doelstelling; 
echter is het wel een lichte stijging van 0,04% in vergelijking met 2014. 
  

 
Aantal meldingen Frequentie Doel 

SGD NL 935 0,81% 1% 
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4.4 Opleiding & ontwikkeling 
Trainingen en opleidingen in 2015 
In 2015 is ook weer de nodige aandacht besteed aan het opleiden en ontwikkelen van de 
medewerkers. Binnen SGBD NL hebben in 2015 verschillende opleidingen plaatsgevonden. 
Hiervan zijn een groot deel vakspecifiek, zoals CTB, onderhandelen voor gevorderden, de 
Ster van Raab voor de bouwshopmedewerkers en heftruckopleidingen. Naast deze 
opleidingen bestaat een deel uit opleidingen te volgen voor Saint-Gobain. Hierbij valt te 
denken aan een cursus Comply,  People Management en Operations Management. 
Jaarlijks keren ook de VCA, BHV en andere veiligheidscursussen terug.  Tenslotte zijn er 
nog opleidingen en cursussen voor individuele medewerkers om hun potentieel zoveel 
mogelijk te vergroten en benutten. 
 
In 2015 zijn een groot aantal opleidingstrajecten geweest. Zo zijn bij Raab Karcher rond 
de 400 medewerkers getraind in de E-business concepten die ontwikkeld zijn om onze 
klanten nog meer te kunnen ontzorgen. Zo hebben zij e-learnings en plenaire sessies 
gevolgd over RaabWorks, RaabCalc, RaabRenovatieCalc en RaabOnline/RaabMobiel. 
Daarnaast zijn een groot deel van de commerciële medewerkers van De Jager Tolhoek, 
Tegelgroep Nederland, Van Keulen, Galvano en Raab Karcher getraind op commerciële 
competenties en activiteiten.  
Daarnaast wordt SAP geïmplementeerd en vinden in het kader daarvan ook veel 
trainingen plaats. 
 
Naast opleiding en ontwikkeling van huidige medewerkers richt SGBD NL  zich ook op jong 
talent. Dit gebeurt in de vorm van het aanbieden van stageplekken (130 in 2015), 
leerwerkplaatsen voor BBL’ers (25 in 2015) en het aannemen van management trainees 
(3 in 2015). Het is belangrijk dat scholieren, studenten en afgestudeerden de mogelijkheid 
krijgen praktijkervaring op te doen en wij als bedrijf binding hebben met deze doelgroep. 
 

 Aantal uren Aantal 
deelnemers 

SGD NL                  11.698             1369 

 
 
E-learning opleidingen  
E-learning is een groeiend onderdeel van de manier om opleidingen en trainingen te doen. 
Binnen SGBD NL zijn hier verschillende tools voor: het e-learning portaal van Saint-
Gobain, Boost!, het e-learning portaal voor Raab Karcher en Goodhabitz. 
 
 

 Aantal uren Aantal deelnemers 

SGD NL          2511,96                   2189 
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Type trainingen & opleidingen 
Er wordt geïnvesteerd in de opleiding van onze medewerkers. Er zijn uitgebreide 
mogelijkheden om een opleiding of bijscholing te volgen. Enkele programma’s zijn 
hieronder uitgelicht: 
 
School of Management 
De belangrijkste missie van de School of Management is om managers te begeleiden bij 
het ontwikkelen van hun carrière binnen de Saint-Gobain Groep, SOM wordt erkend als 
een belangrijk element in de lopende programma's van Saint-Gobain omtrent 
loopbaanontwikkeling voor werknemers. Elk jaar verwelkomt de School of Management 
meer dan duizend managers afkomstig uit een breed scala aan achtergronden, bedrijven, 
functies en landen. 
 
Ster van Raab 
Het programma Ster van Raab is inmiddels een vast onderdeel van het opleidingenhuis 
van Raab Karcher. Met dit programma wordt de kennis en kunde van de 
BouwShopmedewerker verhoogd. Aan het einde wordt de "Ster van Raab" gekozen. Een 
titel die de BouwShopmedewerker een jaar mag gebruiken. Op basis van een blended 
learning pakket bestaande uit E-learning modules, praktijkopdrachten en een praktijkdag 
vindt deze uitverkiezing plaats. 
 
Compliance programma 
In 2009 heeft Saint-Gobain een wereldwijd Compliance programma gelanceerd. Dit 
programma is opgezet met als doel dat de ‘principes van gedrag en handelen’ binnen de 
organisatie gewaarborgd blijven. Onderdeel van het Compliance programma zijn de 
‘Adhere’ en de ‘Comply’ trainingen. Beide trainingen worden bij SGBD NL ingezet om de 
medewerkers bewust te maken van de fundamentele rol van de principes. Dit met als doel 
dat ze daar naar handelen en zich houden aan de wetten, regels en procedures die 
gelden. Daarbij is het van belang dat ze zich bewust zijn van de consequenties van het 
niet naleven van de wet.  
 
E-learning 
Om de kennis van alle medewerkers op een efficiënte wijze bij te houden wordt er binnen 
Saint-Gobain Distribution gewerkt met e-learning. Medewerkers kunnen op deze manier 
zelf plannen wanneer ze online een cursus willen volgen. E-learningcursussen bestaan uit 
leerdoelen, theorie, een zelftest en veelal aansluitend een toets die een reflectie geeft van 
de opgedane kennis.  
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Opleiding jongeren 
 
Stageplekken 
Jaarlijks biedt SGBD NL leerlingen en studenten van verschillende opleidingsniveaus 
stageplekken aan. In 2014 hebben bijvoorbeeld diverse scholieren stage gelopen op de 
debiteuren- en crediteurenafdeling van het hoofdkantoor waar zij hun kennis in de praktijk 
konden brengen. 
 
 
 
Galvano blijft investeren in het opleiden van jongeren 
Jaarlijks heeft Galvano meerdere stageplaatsen voor 
mbo- en hbo-studenten. Als een door 
opleidingsinstituut VTL erkend leerbedrijf Transport en 
Logistiek biedt Galvano jongeren de mogelijkheid om 
uitgebreide praktijkervaring op te doen passend bij de 
opleiding die zij volgen. Maar er is meer. 
Jongeren die extra aandacht nodig hebben tijdens hun 
stage en jongeren met leer- of gedragsproblemen zijn 
ook welkom bij Galvano. Inmiddels hebben de 
praktijkopleiders van Galvano ruime ervaring met het 
productief inzetten van stagiaires in de logistieke 
organisatie. Zo werkt Galvano aan een gezonde 
toekomst en aan de verhoging van de arbeidsparticipatie van jongeren. 

 



 
 

       Saint-Gobain Distribution the Netherlands B.V.   –   MVO Jaarverslag 2015   -   Pagina 54  

4.5  PEG 2015 
Via Saint-Gobain kunnen de medewerkers meedoen in het aandelenspaarplan (PEG). 
Hiermee kunnen de medewerkers met korting aandelen verkrijgen van de organisatie en 
krijgen daarbij nog een bijdrage van de organisatie. In 2015 hebben 145 medewerkers 
meegedaan aan de PEG, wat overeenkomst met 12,6% van de populatie. Dit is een lichte 
stijging ten opzichte  van 2014. 
 

 

Aantal 
deelnemers % van de populatie 

SGD NL 143 13,3% 
 
 
 

4.6  Medewerkertevredenheidsonderzoek 
Voor de derde keer is er een medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) afgenomen. Elke 
twee jaar wordt dit onderzoek herhaald. Dit is beleid van Saint Gobain. Alle medewerkers 
hebben in december 2015 en januari 2016 de mogelijkheid gekregen om deel te nemen 
aan het MTO. 45% van de medewerkers heeft de online survey ingevuld. Een respons van 
ten minste 30% is de norm voor een 
representatief onderzoek. De Jager-Tolhoek 
en Van Keulen hebben een respons van 
respectievelijk 21% en 16% behaald. Dit is 
onvoldoende om als representatief te kunnen 
worden beschouwd. Aangezien SGBD NL 
totaal een respons van 45% heeft, worden de 
resultaten van De Jager-Tolhoek en Van 
Keulen hierin wel meegenomen.  
 
Het resultaat uit 2013 vormt de benchmark voor de resultaten van elke business unit of 
HUB , om zo de afwijkingen ten opzichte van 2013 inzichtelijk te maken. Tevens wordt er 
een vergelijking gemaakt met de scores van SGBD NL Totaal. SGBD NL scoort op twee 
hoofdthema’s beter dan in het MTO van 2013. Uit het onderzoek is gebleken dat de 
algemene tevredenheid onder de medewerkers van SGBD NL iets hoger ligt (7.4) dan in 
2013 (7.3). 
 
In zijn algemeenheid kan er geconcludeerd worden dat de medewerkers binnen SGBD NL 
over het algemeen tevreden zijn en dat ze vinden dat hun werk bijdraagt aan de 
resultaten van SGBD NL. Het thema veiligheid krijgt voldoende aandacht. De 
medewerkers voeren hun werkzaamheden met plezier uit. 
 
Aan de verbeterpunten zal de komende tijd aandacht besteed worden in de verschillende 
Business units en HUB’s.  

https://fnvbeveiliging.nl/nieuws/archief.html?start=80�
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4.7  Communicatie en inspiratie over MVO  
• Net zoals in de voorgaande jaren bevat de Raab Karcher  

Productnieuws en Actiekrant standaard een pagina over 
Greenworks; 

• Actieve communicatie over MVO vindt plaats via de 
websites en social media. Van Keulen en Raab Karcher zijn 
onder meer actief op Twitter, Facebook en LinkedIn;  

 
In 2016 zal de communicatie worden gecontinueerd en waar 
mogelijk worden uitgebreid en verbeterd.  
 
 
 
4.8  Positieve impact op de gemeenschap 
 
Ondersteuning maatschappelijke doelen  
Binnen SGBD NL ondersteunt elke business unit een of meerdere maatschappelijk doelen. 
Dit gebeurt in de vorm van een financiële bijdrage of bijdragen in goederen.  

 
Raab Karcher ziet het als vanzelfsprekend om zich in te zetten voor een 
goed doel. Zo ook in 2015. De directie heeft wederom gekozen voor het 
Ronald McDonald Kinderfonds. Raab Karcher vestigingen door heel het 
land hebben tijdens diverse klantenactiviteiten aandacht gevraagd voor 
het Ronald McDonald Kinderfonds. Klanten, leveranciers en 
medewerkers van Raab Karcher hebben hier hun bijdrage aan geleverd. 
Het totale sponsorbedrag wat in 2015 voor het Ronald McDonald 
Kinderfonds is opgehaald bedraagt €14.000. Ook wordt de 
naamsbekendheid van het Ronald McDonald Kinderfonds tijdens de 
activiteiten vergroot. In 2016 gaat Raab Karcher door met de 
sponsoring van het Ronald McDonald Kinderfonds. 
 

Naast het landelijke goede doel van Raab Karcher zijn er in 2015 ook diverse lokale 
sponsordoelen ondersteund waaronder: 

• De Sterkste Man van Hillegom: sponsoring van Raab Karcher Hillegom door een 
bijdrage te leveren aan de beker 

• Skills talent: levering van hout door Raab Karcher waarmee leerlingen kozijnen en 
kapconstructies konden maken 

• Sponsortoernooi van Langeveen 
• Tourstart Utrecht 
• Make-over van de Voedselbank Breda: levering van materiaal door Raab Karcher 

Breda 
 
Net als voorgaande jaren ondersteunde Galvano in 2015 de stichting Internationale 
Kinderhulp Nederland. Daarnaast schenkt Galvano lesmateriaal aan School 23, onderdeel 
van het Summa College uit Eindhoven. Praktijkervaring is en blijft een essentieel 
onderdeel van elke opleiding. Zo ook bij School 23 waar vooral met de handen wordt 
gewerkt. Studenten leren het vak nu eenmaal beter wanneer ze een product in hun 
handen kunnen pakken, dan wanneer ze er enkel een afbeelding van zien. De jeugd heeft 
de toekomst en daarom draagt Galvano graag bij aan hun voorbereiding op het echte 
werk. 
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De Jager Tolhoek levert hout voor nestkasten 
In Nederland heeft elke regio een uilenwerkgroep die zich inzet voor het behoud van 
kerkuilen. Van oudsher komen uilen voor op het platteland, waar ze in vervallen 
gebouwen, holle bomen, kerken en schuren broeden. Sinds er bijna geen hooi meer in 
schuren wordt opgeslagen,  kerktorens wegens duivenoverlast afgesloten worden, maar 
ook de ‘uilengaten’ van schuren tegen uilen kauwen en duiven dicht werden gemaakt, 
kwam er woningnood voor de kerkuilen. Daar komt bij dat kerkuilen heel gevoelig zijn 
voor kou. De werkgroep doet er alles aan om het uitsterven van kerkuilen tegen te gaan.  
 
De werkgroep heeft geen eigen kapitaal en ontvangt geen subsidie. 
Om aan hout te komen voor de kasten doet men een beroep op het 
bedrijfsleven. De Jager Tolhoek was bereid was om hout voor 40 
nestkasten te schenken. De Cliënten van Demontage Werkplaats 
Zeeland (DWZ) B.V. in Goes hebben per model de plankjes voor elke 
kast op maat gezaagd, zodat de timmerploeg met zo’n 
nestkastbouwpakket vrij eenvoudig een nestkast in elkaar kan zetten. 
Met deze bijdrage laat De Jager Tolhoek wederom zien dat MVO hoog 
in het vaandel staat. 
 
 
Sponsoring door Van Keulen   
In 2015 was Van Keulen subsponsor van Wielervereniging Volendam. Het logo van Van 
Keulen met een korte bedrijfsomschrijving staat als tegenprestatie op de website van deze 
Volendamse Wielerverening. 
Ook met het leveren van bouwmaterialen in de vorm van sponsoring heeft Van Keulen zijn 
steentje bijgedragen. Voor het RTL-programma Uitstel van Executie zijn bouwmaterialen 
geleverd. 
 



www.galvano.nl

                                  www.jagertolhoek.nl 

www.raabkarcher.nl

www.tegelgroep.nl

www.van-keulen.nl
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