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FACTS & FIGURES

Omzet 2017

Groepsresultaat 2017

(€ x 1.000.000)

(na belastingen € x 1.000.000)

2012
475

442
2015
476

2011
416

5,3

2013
468

2014
430

2017
442

2011
12,2

2012
12,1

2015
9,6

2013
13,7

2016
452

2014
7,3

2016
-4,6

Brandstof (in Gj)

Personeelsopbouw (aantallen)
MAN

2017
5,3

VROUW

2014

1.877

2014

197

2014

236.456

2015

1.849

2015

186

2015

239.360

2016

1.803

2016

188

2016

228.271

2017

1.813

2017

194

2017

255.543

1.813 / 194

255.543

Cashflow (€ x 1.000)
2014

23.954

2015

26.100

2016

10.070

2017

19.286

19.286
CO2 footprint (ton CO2)
2014

23.321

2015

23.875

2016

22.804

2017

Incident Frequency (IF)
(aantal per 200.000 gewerkte uren)

Groene stroom (in Gj)

25.418

2014

10.639

2015

11.165

25.418

2016

11.609

2017

11.586

11.586

2014

0,72

2015

0,18

2016

0,30

2017

0,24

0,24

KERNCIJFERS 2017

(€ x 1.000, tenzij anders vermeld)

PROFIT

2017

2016

2015

Omzet op basis werken

441.909

452.265

475.754

Productie van het jaar (= in het jaar aan werken bestede kosten)

386.917

398.510

409.053

Groepsvermogen per 31 december

162.492

161.910

169.565

Groepsresultaat na belastingen

5.267

-4.554

9.594

Gemiddeld groepsresultaat na belastingen van de laatste 3 jaar

3.436

4.114

10.184

Afschrijvingen vaste activa

14.019

14.624

16.506

Cashflow

19.286

10.070

26.100

Gemiddelde cashflow over de laatste 3 jaar

18.485

20.041

26.999

Investeringen materiële vaste activa

11.553

13.355

9.417

Vlottende activa/kortlopende schulden

1,60

1,65

1,68

Groepsvermogen/totaal vermogen

0,52

0,5

0,51

Verhoudingsgetallen:

PEOPLE
Gemiddeld personeelsbestand
Gemiddelde leeftijd personeel
Gemiddelde productie per medewerker
Gemiddelde personeelskosten (incl. sociale lasten)
Verzuimcijfer
Incident Frequency Ratio (IF) (aantal per 200.000 gewerkte uren)

PLANET
CO2-footprint (ton CO2)
Direct en indirect energieverbruik (in GJ)

2017

2016

2015

2.364

2.182

2.050

45

45

45

164

183

200

62

64

66

4,94%

5,18%

4,89%

0,24

0,3

0,18

2017

2016

2015

25.418

22.804

23.875

302.538

273.191

285.276
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’SAMEN DE
TOEKOMST
MAKEN‘
Sinds 2013 werkt Mourik in de Combinatie Dijkverbetering Molenwaard aan het versterken van de dijk tussen
Kinderdijk en Schoonhovenseveer. Het doel? De dijk gereedmaken voor de toekomst.

KEES JAN MOURIK – Voorwoord

’THE FUTURE IS OURS‘
Ja, dat klopt. Onze ambitie spat ervan af.
De toekomst is van ons, zeggen we in het
Nederlands. En met ‘ons’ bedoelen we
eigenlijk jullie, onze lezers, stakeholders
én Mourik.

Samen met jullie, de maatschappij en de wereld om ons heen willen we
toekomst maken. Een toekomst, waarin een optimale kwaliteit van leven
voor huidige en toekomstige generaties vanzelfsprekend is.
Daarom blijven wij gericht investeren in de relaties met onze klanten,
in onze mensen, duurzame technieken en vernieuwende concepten.
Met innovatiekracht en ondernemerszin, een gezonde orderportefeuille
en, het allerbelangrijkste, hardwerkende, competente en betrokken
medewerkers, maken wij Mourik tot een toekomstgericht bedrijf.
Iedere dag weer. Ik heb alle vertrouwen in onze mensen, onze kracht.
Niet voor niets is ons thema voor 2018: ‘Mensen maken Mourik’.
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RDM Training Plant
Al direct na afronding van de bouw in 2017 zijn op de
RDM Training Plant de eerste technische trainingen van
start gegaan. De levensechte oefenfabriek zal bijdragen
aan het versterken van bewust veilig werken in de
procesindustrie en ook aan het versterken van de
werkgelegenheid in de hele regio Rotterdam. De
opleidingen die er gegeven worden zijn bedoeld voor
medewerkers in diverse bedrijfssectoren, techniekstudenten vanuit een mbo- of hbo-opleiding en personen
vanuit omscholingstrajecten en zij-instromers. Als een
van de investeerders en partner van het bouwconsortium steunt Mourik dit publiek-private initiatief van
bedrijfsleven, overheid en techniekonderwijs.

MOURIK JAARBEELD 2017
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HOOFDSTUK 1
STRATEGIE

MAKING
THE FUTURE
Onze toekomstvisie, de samen
werking met onze klanten, en de
economische en maatschappelijke
realiteit vormen de basis van de
Mourik-strategie. 2016 was het jaar
van de vertaalslag van beleid
naar praktijk en het formuleren
van nieuwe doelen om continu
vernieuwing te waarborgen en
diverse vormen van samenwerking
te blijven ontwikkelen. In 2017
hebben wij de (behaalde) doel
stellingen geëvalueerd en herijkt met
nieuwe inzichten en prioriteiten
vanuit de stakeholdersdialoog.

Daarnaast hebben wij onze strategie ook afgestemd op
de snelle veranderingen die bij onze tijdsgeest horen.
Wij blijven in beweging omdat onze markten aan het
veranderen zijn. Concreet betekent dit aanpassing van
onze businessmodellen om ze beter te laten aansluiten
op deze dynamiek. De divisie Infra wordt als één bedrijf
gepositioneerd. In 2018 starten wij ook de integratie van
meerdere bedrijven tot de divisie Industrie. Op deze
manier willen wij de slagvaardigheid van onze divisies
vergroten en bundelen wij de krachten om onze klanten
integraal te kunnen bedienen.
Onze strategische pijlers Innovatie en Samenwerken zijn
onmisbaar om deze integratie te bewerkstelligen en
blijven onverminderd van kracht. Op basis van economi
sche en maatschappelijke ontwikkelingen in 2017 hebben
wij onze specifieke doelstellingen geactualiseerd.
» Intrinsiek veilig
» Verdere groei in integrale werken
» Formuleren van een vernieuwde innovatiestrategie
» Ontwikkeling Compliance Programma 2.0

Intrinsiek veilig: Safety@Mourik
Ook in 2017 was ons veiligheidsbeleid erop gericht
onszelf permanent te verbeteren en proactief potentiële
risico's te identificeren en te elimineren. Dit in het kader
van de in 2016 geactualiseerde doelstelling ‘permanente
verbetering van veiligheid’. Veilig werken is de belang
rijkste gezamenlijke waarde bij al onze activiteiten en
handelingen, met als doel nul ongevallen. De laatste jaren
hebben we diverse systemen ontwikkeld om iedereen te
informeren over regels, gedragingen en middelen om
veilig en kwaliteitsbewust te werken. Uiteindelijk moet
de medewerker zelf de waarde van veiligheid begrijpen
en toepassen. Ons nieuwe veiligheidsconcept S@M
(Safety@Mourik) maakt de verbinding tussen onze
regels, materialen en mensen.
Dat kunnen we alleen realiseren vanuit een intrinsieke
motivatie: willen in plaats van moeten. ‘Intrinsiek veilig’
is de actuele doelstelling.

Verdere groei in integrale werken
In 2017 hebben wij de doelstelling ‘meer projecten in
diverse samenwerkingsvormen’ behaald en vervolgens
aangescherpt: ‘verdere groei in integrale werken’. Dit
weerspiegelt de actuele ontwikkelingen en sluit goed aan
bij onze strategische pijlers Samenwerken en Innovatie.
Het bijzondere project DOEN markeert het begin van het
nieuwe samenwerken, dat ook verdere groei in integrale
MOURIK JAARBEELD 2017
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MOURIK STRATEGIEHUIS 2020
MISSIE
Mourik is een betrouwbare partner die wereldwijd toegevoegde waarde weet te creëren
met een breed scala aan diensten in meerdere technische disciplines waarbij wij de
synergie tussen de Mourik-bedrijven optimaal benutten.

AMBITIE
In 2020 heeft Mourik een nettowinst na belasting van 4% op een omzet van € 530M,
die behaald wordt door werk in een gespreide portfolio aan niches in vier divisies,
aangestuurd door een holding die samenwerking regisseert en 'in control' van de
bedrijfsvoering is.

SUCCESFACTOREN
» Verzakelijking
» Portfoliomanagement
» Competentieontwikkeling
» Ruimte voor talent
» Veilig werken
» Stakeholdermanagement

SAMENWERKEN
Meerwaarde uit samenwerking tussen
Mourik-bedrijven en met externe partners.

ERKEN

SAMENW

INNOVATIE
Hoge toegevoegde waarde door technologie,
procesinnovaties en met uniek equipment.

NICHES
Onderscheidend vermogen door
specialisaties in groeimarkten.

MOURIK JAARBEELD 2017
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TIE
INNOVA

NICHES

HOOFDSTUK 1 – JAARBEELD 2017
STRATEGIE

projecten stimuleert. In maart 2017 heeft Rijkswaterstaat
Mourik en BESIX als Combinatie NU geselecteerd om samen
de renovatie van de Nijkerkerbrug te realiseren. De selectie
heeft plaatsgevonden op criteria die aantonen dat de
aannemer de klant begrijpt en echt kan samenwerken.
Onderdelen van de aanbestedingsprocedure waren het
schrijven van een visie op het gedachtegoed, een
samenwerkingsassessment met het team van
Rijkswaterstaat, en de interpretatie van de klantbehoefte.
Prijs en scope van het project waren geen onderdeel van de
aanbesteding en werden in een pre-awardfase gezamenlijk
uitgewerkt. Om het vertrouwen van onze klanten verder te
versterken gaan we onze divisies Infra en Industrie verder
consolideren. Door een bundeling van krachten versterken
wij onze positie als partner in integrale werken voor onze
opdrachtgevers. Lees meer over integraal denken en doen in
het hoofdstuk ‘Mourik in 2017’, vanaf pagina 21.

Formuleren van een vernieuwde
innovatiestrategie
Mourik ziet haar strategische pijler Innovatie als voorwaarde
voor de continuïteit van de onderneming. In 2016 hebben
wij het innovatiebeleid herijkt en gekeken hoe wij onze visie
verder inhoud en vorm willen geven. In 2017 hebben wij
onze visie verder ontwikkeld, in lijn met het gezamenlijke
toekomstbeeld dat wij delen met onze stakeholders.
De conclusie: herpositionering van innovatie is noodzakelijk.
Onze visie is gebaseerd op de volgende ambities:
The ‘Why’ –	In alles wat wij doen, werken wij aan een
wereld met een optimale kwaliteit van leven
voor huidige en toekomstige generaties.
The ‘How’ – 	Wij bedenken, creëren en realiseren
uitzonderlijke en complexe projecten met een
maximale toegevoegde waarde.
The ‘What’ –	Wij zorgen voor watermanagement van
wereldniveau, een hoge kwaliteit
leefomgeving, hoogwaardige
mobiliteitsoplossingen en industriële
dienstverlening wereldwijd.
Vanuit deze visie en een helder toekomstbeeld hebben
wij negen innovatieclusters gedefinieerd. Meer over onze
vernieuwde innovatiestrategie leest u in het speciale katern
van het hoofdstuk ‘Innovatiekracht’, vanaf pagina 56.

Ontwikkeling Compliance Programma 2.0
In 2016 hebben wij het complianceprogramma
geactualiseerd en uitgebreid onder de naam Compliance
Programma 2.0. Er is een stuurgroep opgericht onder direct
toezicht van de Raad van Bestuur, met de sleutel
functionarissen van Mourik als lid. In 2017 hebben wij de
structuur verder ontwikkeld en ingericht om compliance te
inventariseren en de organisatie te informeren over relevante
wet- en regelgeving. Een aantal werkgroepen heeft een
systeem ingericht om te toetsen of wij aan de relevante

regelgeving voldoen. Dit gebeurt met interne audits,
een essentieel onderdeel van onze compliancestructuur.
De werkgroepen bestrijken nog niet alle risicogebieden
binnen de Mourik-groep omdat nog niet alle bedrijven
zijn aangesloten. Eind 2017 hebben de werkgroepen hun
bevindingen over compliance op hun deelgebied
gerapporteerd aan de stuurgroep. Na de evaluatie met onder
andere gesignaleerde afbreukrisico’s voor de organisatie in
geval van non-compliance, heeft de stuurgroep advies
gevraagd aan de Raad van Bestuur voor verbeteracties. In
2018 geven we hier vervolg aan. Mourik hecht veel belang
aan haar reputatie als betrouwbare en solide partner en
wil uitsluitend zakendoen met bedrijven die ook integer
handelen. Zie verder ‘Gedragsregels MVO’ op pagina 93.
In 2016 hebben wij een vervolg gegeven aan de ‘Strategie
2015-2020’ en het MVO-beleidsplan. Ons plan ‘Strategie
2015-2020’ is in beeld gebracht in het Mourik Strategiehuis 2020.
Ons MVO-beleid valt onder direct toezicht van de Raad van
Bestuur, vormt een integraal onderdeel van onze strategie
en is ingebed in onze bedrijfsprocessen. De Raad van Bestuur
is de drijvende kracht achter het opstellen van onze
jaarverslagen conform de richtlijnen Global Reporting
Initiative (GRI G4), omdat GRI G4 inspeelt op het toe
nemende strategische belang van duurzaamheid. Mourik
behoort al jaren tot de koplopers in de branche. Wij willen
transparant zijn naar de samenleving en onze stakeholders,
en liever sturen dan volgen. “Duurzaamheid is verankerd in
ondernemerschap. Alle strategische pijlers van Mourik
leggen wij langs de meetlat van de drie P’s: People, Profit en
Planet”, aldus de Raad van Bestuur. Meer hierover leest u in
de paragraaf ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’,
op pagina 8.

Kansen en uitdagingen
Mourik bouwt haar totale bedrijfsvoering op het fundament
van meerwaarde voor al haar stakeholders, zowel op
economisch als op sociaal, milieu- en maatschappelijk vlak.
Dit vraagt om een toekomstbestendig beleid en een
wendbare organisatie. Complexe, snelle transformaties in de
wereld betekenen risico’s, maar ook kansen. De Nederlandse
inframarkt laat een positief herstel zien, hoewel een hoge
mate van concurrentie en een complexe omgeving met
veel stakeholders in 2017 uitdagingen vormden. Integrale
projecten stellen eisen aan creativiteit en innovatief
vermogen enerzijds en realisatiekracht anderzijds.
Deze ontwikkelingen vragen om competente medewerkers
die inzet, flexibiliteit en creativiteit laten zien naast hun
vaktechnische kennis, en gelden voor al onze markten en
activiteiten. Het geeft ons een stevige impuls om talent- en
competentiemanagement, duurzame inzetbaarheid en
inspirerend leiderschap concernbreed in te vullen. Daarnaast
blijft het een uitdaging om de synergie tussen de Mourikbedrijven optimaal te benutten. De Raad van Bestuur
stimuleert en faciliteert deze samenwerking actief.
MOURIK JAARBEELD 2017
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PRIORITEITENMATRIX
Hoog

COMPLIANCEMANAGEMENT

	CONTINUÏTEIT

VEILIGHEID

INTERN
Significante invloed op economische, sociale en milieu-impact

INNOVATIE
SAMENWERKEN

COMPETENTIEMANAGEMENT

GEZONDHEID

DUURZAAMHEID

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

INTEGRITEIT

DUURZAME
INZETBAARHEID

ENERGIE-EFFICIËNTIE / CO2
TRANSPARANTIE

KLANTGERICHTHEID

KETENMANAGEMENT

CIRCULAIRE ECONOMIE

Legenda
» D
 e onderwerpen rechtsboven in het

SOCIAL RETURN

kwadrant zijn materiële MVO-onder
werpen en zijn opgenomen als
kwantitatief rapportageonderwerp.
» D
 e overige onderwerpen zijn ook
opgenomen in dit verslag, maar zijn
kwalitatief omschreven.

EXTERN

Laag

Impact op de evaluatie en besluitvorming van stakeholders

Opdrachtgevers en aannemers hebben een nieuw evenwicht
moeten vinden in de samenwerking, waarbij vertrouwen
essentieel is naast contractuele afspraken. De Marktvisie van
Rijkswaterstaat biedt kansen voor een optimale samenwerking
tussen de marktpartijen met een tevreden eindgebruiker als
resultaat. Gezamenlijk staan wij voor steeds complexere
opgaven door technologische innovaties en maatschappelijke
ontwikkelingen, zoals het toenemende belang van
duurzaamheid en de wens om banen te behouden en te
creëren. De uitdaging voor alle partijen is om afspraken
consequent in de praktijk toe te passen.
De aandacht voor waterproblematiek, zoals ruimte voor de
rivier, dijkverzwaring en opvang van regenwater zorgt voor een
verschuiving van droog naar nat in de infrawerken. Dankzij onze
expertise in het segment natte infra zien wij deze ontwikkeling
met vertrouwen tegemoet. Circulariteit én de energietransitie
van fossiele naar duurzame en lokale energiebronnen
versnellen en bieden kansen. De energie-intensieve
maakindustrie in Europa staat onder toenemende druk. In een
snel veranderend energielandschap zien wij uitdagingen die
gepaard gaan met een toenemende druk op eindige
grondstoffen. Tegelijkertijd zijn er volop kansen voor duurzame
energie, de circulaire grondstoffenketen en alternatieve
toepassingen van grondstoffen en afval. Mourik is daar volop
mee bezig, zie pagina 29. Het blijft echter een kwestie van een
lange adem, flinke investeringen en een rendement dat zich op
langere termijn manifesteert.
Naast de nieuwe positioneringsstrategie van de divisie Infra als
één herkenbare krachtige partij, timmert deze divisie aan de
weg om technologische, procesmatige en sociale innovatie
MOURIK JAARBEELD 2017
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Hoog

verder invulling te geven. Het verder versterken van
onze positie in de nichemarkten, zoals de natte infra
en kathodische bescherming, blijft een speerpunt.
De divisie Industrie richt haar vizier onder andere op het
vergroten van de integraliteit van haar dienstverlening.
In 2018 vindt daarom integratie plaats van Mourik Global,
Mourik Services en G. Bouman Arkel. De strategische
gedachte achter deze integratie is dat één geïntegreerde,
brede industriële dienstverlener alles in huis heeft om
opdrachtgevers in binnen- en buitenland optimaal te
bedienen. Gelijktijdig met het integratieproces starten er
verbeterprocessen om een solide positie van Mourik in de
industrie ook in de toekomst te behouden en te verstevigen.
De divisie Internationaal richt zich op het aanboren van
nieuwe markten en het vergroten van het marktaandeel
in de specialismen tubular en fixed bed-reactoren. Het
integratieproces tot een divisie Industrie schept nieuwe
kansen in het totaal ontzorgen van onze klanten.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is verweven
in ons DNA. De zorg voor onze mensen staat voor Mourik
als familiebedrijf bovenaan op de strategische agenda;
onze mensen maken immers het verschil. Wij willen een
betrouwbare partner zijn en de continuïteit van ons
bedrijf borgen. Daarnaast streven wij ernaar elke dag te
werken aan een duurzame leefomgeving, zodat ook onze
kinderen en kleinkinderen kunnen (blijven) genieten van
onze planeet.

HOOFDSTUK 1 – JAARBEELD 2017
STRATEGIE

Om gericht te werken aan onze ambities op het gebied van
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hebben we in 2014
de Mourik Sustainability Goals 2020 geïntroduceerd. Elk jaar
evalueren wij de doelstellingen en de voortgang hiervan, en
rapporteren wij de resultaten. Het voorzorgsprincipe is hierbij
leidend: we treffen maatregelen om nadelige gevolgen voor
mens en milieu te minimaliseren en waar mogelijk uit te sluiten.

hechten en de impact op de organisatie (intern).
Op basis van de prioriteitenmatrix blijkt dat de onderstaande
onderwerpen het meest van belang (materieel) zijn voor
Mourik door de hoge maatschappelijke en organisatorische
impact. Het gaat hierbij om een relatieve indeling.
Als een onderwerp laag scoort, wil dat niet zeggen dat
het onderwerp niet van belang is, maar dat een onderwerp
met een hogere score meer prioriteit moet krijgen.
De onderwerpen die de hoogste score hebben behaald,
met de bijbehorende GRI-aspecten, zijn:
1. Economische prestaties (Continuïteit)
2. Veiligheid en Gezondheid (Veiligheid en Gezondheid)
3. Arbeidsomstandigheden (Duurzame inzetbaarheid,
Gezondheid en Arbeidsomstandigheden)
4. Training en onderwijs (Duurzame inzetbaarheid en
Arbeidsomstandigheden)
5. Energie en emissies (Energie-efficiëntie en CO2)
6. Anticorruptie (Integriteit en Compliancemanagement)

Materialiteitsanalyse
De materialiteitsanalyse is een analyse van de economische,
sociale en milieugerelateerde impact van onze activiteiten op
onze omgeving. Aan de hand hiervan bepalen we welke
onderwerpen het meest relevant zijn voor onze stakeholders.
Ook in 2017 hebben wij de materialiteitsanalyse geactualiseerd
om de inhoud van dit verslag te bepalen. Dit doen we onder
andere door in gesprek te gaan met onze stakeholders om te
onderzoeken welke informatie essentieel is. Meer hierover leest
u in het hoofdstuk ‘Stakeholders’ op pagina 34.

De onderwerpen innovatie, duurzaamheid, transparantie en
ketenmanagement hebben we niet aan een GRI-aspect
gekoppeld. Deze onderwerpen worden wel uitgebreid
behandeld in dit verslag. Een totaaloverzicht van de
materiële onderwerpen en de bijbehorende scope vindt u in
de ‘Disclosure Management Approach’ op pagina 102 en 103.

Op basis van de GRI-aspecten, stakeholders-, trend-, en
omgevingsanalyse hebben wij een aantal onderwerpen
vastgesteld met een economische, sociale en/of milieu
gerelateerde impact op onze organisatie, die ook van belang
zijn voor onze stakeholders.
Het prioriteren van deze onderwerpen is noodzakelijk om de
significantie van de economische, sociale en milieugerelateerde
impact te bepalen. Maar ook om vast te stellen welke
onderwerpen de besluitvorming en evaluatie door stakeholders
significant beïnvloeden. Als wij deze onderwerpen in de
context plaatsen van de maatschappelijke en organisatorische
impact, ontstaat de prioriteitenmatrix. In de matrix geeft de as
‘Impact op de evaluatie en besluitvorming van de stakeholders’
de impact aan op de stakeholders (extern). De as ‘Significante
invloed op economische, sociale en milieu-impact’ geeft het
belang weer dat de interne stakeholders aan het onderwerp

Mourik Sustainability Goals 2020
Om onze ambities op het gebied van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen meer kracht bij te zetten,
hebben we de Mourik Sustainability Goals 2020 geformu
leerd. Aan de hand van deze doelstellingen evalueren we elk
jaar onze vooruitgang op het gebied van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen. In 2017 hebben we een aantal
mooie resultaten geboekt. Komend jaar zullen we ons
echter weer extra moeten inspannen om de doelstellingen
te behalen.

MVO-ONDERWERPEN
PROFIT

PEOPLE

PLANET

Continuïteit

Duurzame inzetbaarheid

Duurzaamheid

Integriteit

Veiligheid

Energie-efficiëntie

Innovatie

Gezondheid

CO2

Klantgerichtheid

Competentiemanagement

Circulaire economie

Compliancemanagement

Arbeidsomstandigheden

Ketenmanagement

Transparantie

Social Return

Samenwerken
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SUSTAINABILITY GOALS 2020
MOURIK IS EEN BETROUWBARE PARTNER
THEMA

DOEL 2017

RESULTAAT 2017

DOEL 2018

DOEL 2019

SUSTAINABILITY GOAL 2020

Integriteit

Het trainen van de
doelgroep op het
gebied van eerlijk
zakendoen en uitrol
integriteitsprogramma.

We zijn terug naar de kern
gegaan door eerst onze
kernwaarden vast te
stellen. Kernwaarden
bepalen namelijk houding
en gedrag.

We stellen een Mourikintegriteitsprogramma op
aan de hand van de
kernwaarden en trainen
directie en management
van alle Mourik-bedrijven.

We rollen het Mourikintegriteitsprogramma
verder uit door alle
medewerkers te trainen
die tot de doelgroep
behoren.

Een integriteitsprogramma
waar alle Mourik-bedrijven
naar handelen en een externe
toetsing op integriteit door een
onafhankelijke, deskundige
instantie .

Compliancemanagement

Het opzetten van een
complianceprogramma
om alle relevante
wet- en regelgeving
voor Mourik in kaart te
brengen.

Het complianceprogramma is opgezet met behulp
van een beheersstructuur
en een inventarisatie van
relevante wet- en
regelgeving. Daarnaast zijn
er compliance-audits
uitgevoerd.

We werken het
complianceprogramma
conform de PDCAbeheerscyclus uit en
controleren de effectiviteit
middels compliance-audits
bij Mourik-bedrijven in
de Benelux.

We werken aan het
complianceprogramma en
controleren de effectiviteit
middels compliance-audits
bij Mourik-bedrijven in de
Benelux waaruit moet
blijken dat we in control
zijn.

Een actueel compliance
programma dat geborgd is
in onze bedrijfsvoering,
waardoor we in control zijn
en anticiperen op
veranderingen.

Innovatie

We geven ‘handen en
voeten’ aan het
Mourik-innovatiebeleid
en we implementeren
het beleid.

Er is een InnoTeam
aangesteld dat samen met
de organisatie het
innovatiebeleid meer vorm
heeft gegeven en
toekomstvisies per
innovatiecluster heeft
ontwikkeld.

We ontwikkelen per
cluster minimaal één
innovatie en stellen een
plan van aanpak op voor
de realisatie van de
toekomstvisies.

We werken concreet aan
de toekomstvisies door
het plan van aanpak tot
uitvoering te brengen en
per cluster twee innovaties
te ontwikkelen.

We innoveren continu in
samenwerking met stake
holders en zijn een innovatieve
partner voor onze klanten.

ONZE MENSEN MAKEN HET VERSCHIL
THEMA

DOEL 2017

RESULTAAT 2017

DOEL 2018

DOEL 2019

SUSTAINABILITY GOAL 2020

Duurzame
inzetbaarheid

Aandacht schenken aan
gezond leven en
werken om een vitale
levens- en werkstijl te
promoten en te
faciliteren.

Door middel van
campagnes en het
aanbieden van faciliteiten
aandacht geschonken aan
gezond en vitaal leven en
werken, ter promotie van
een gezonde levensstijl.

Bestaande instrumenten
op effectiviteit toetsen en
innovatieve instrumenten
toevoegen.

Methodiek om tot
maatwerk te komen,
en implementatie
nieuwe instrumenten om
duurzame inzetbaarheid
te bevorderen.

Duurzaam inzetbare
medewerkers.

Competentiemanagement

Structureel vorm
geven aan competentiemanagement door
programma’s uit te
breiden.

De nieuwe HR-strategie
heeft de doelstellingen
binnen Talentontwikkeling
gedefinieerd.

Vaststelling carrièrepaden
en managementdevelopmentbeleid in het kader
van talentontwikkeling.

Implementatie
talentontwikkeling.

Competentiemanagement
als onderdeel van talent
ontwikkeling.

KPI

Verzuimcijfer
maximaal 4,8%

Verzuimcijfer 4,94%

Verzuimcijfer
maximaal 4,5%

Verzuimcijfer
maximaal 4,2%

Verzuimcijfer
maximaal 4,0%

Veiligheid

We herzien het
Mourik-veiligheids
concept en creëren
één herkenbaar beeld.

Het veiligheidscomité
heeft samen met een
aantal functionarissen het
nieuwe veiligheidsconcept
S@M ontwikkeld:
Safety@Mourik.

We implementeren het
nieuwe veiligheidsconcept
S@M in de organisatie.

Veiligheid is een onderdeel
van de beoordeling en
functioneringsevaluaties.

Veiligheid is onze ‘license
to operate’. Onze mensen
kunnen altijd veilig naar,
op en van het werk.

MOURIK JAARBEELD 2017
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HOOFDSTUK 1 – JAARBEELD 2017
STRATEGIE

THEMA

DOEL 2017

RESULTAAT 2017

DOEL 2018

DOEL 2019

SUSTAINABILITY GOAL 2020

KPI

1,50 sissermelding per
medewerker per jaar.

0,67 sissermelding per
medewerker.

1,70 sissermelding per
medewerker per jaar.

1,90 sissermelding per
medewerker per jaar.

Twee sissermeldingen
per medewerker per jaar.

KPI

TRIR onder de 0,88
incident per 200.000
gewerkte uren.

0,94 incident per 200.000
gewerkte uren.

TRIR onder de 0,93
incident per 200.000
gewerkte uren.

TRIR onder de 0,87
incident per 200.000
gewerkte uren.

TRIR onder de 1 incident
per 200.000 gewerkte uren.

MOURIK WERKT AAN EEN DUURZAME LEEFOMGEVING
THEMA

DOEL 2017

RESULTAAT 2017

DOEL 2018

DOEL 2019

SUSTAINABILITY GOAL 2020

CO2

Ieder Nederlands
Mourik-bedrijf heeft
een plan van aanpak
voor het reduceren
van CO2.

De gecertificeerde
Mourik-infrabedrijven
hebben een plan van
aanpak voor het reduceren
van CO2.

Reductie brandstofverbruik
van 10% ten opzichte van
2010 door schone, zuinige
voertuigen, stimuleren van
alternatieve vervoersmiddelen en trainen van
medewerkers.

Reductie brandstofverbruik
van 15% ten opzichte van
2010 door schone, zuinige
voertuigen, stimuleren van
alternatieve vervoersmiddelen en trainen van
medewerkers.

20% CO2-reductie ten opzichte
van 2010.

Energieefficiëntie

We maken een voorstel
voor een energie
neutraal Mourik
in 2035.

De Raad van Bestuur is
akkoord gegaan met het
programma om in 2035
energieneutraal te worden
als bedrijf.

We stellen een gedetailleerd programma op om
met de Mourik-bedrijfs
voering energieneutraal
te worden in 2035.

Alle verlichting van de
Mourik-panden en
gebouwen is vervangen
door ledverlichting en 10%
van ons energieverbruik
wordt opgewekt met
behulp van zonne-energie.

Al onze panden en gebouwen
voldoen minimaal aan label C.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een
onderdeel van het
innovatieprogramma;
we informeren de
organisatie actief
over duurzaamheid.

In het innovatieprogramma’s zijn drie duurzaamheidsclusters opgenomen:
energie-efficiëntie,
atmosphere improvers
en circulair economists.
Daarnaast zijn er diverse
trainingen geweest binnen
Mourik over duurzaamheid.

We hebben vijf
duurzaamheidsprojecten
in onze product- en
dienstenportfolio.

We hebben 20 duurzaamheidsprojecten in onze
portfolio en we hebben we
een duurzame product- en
dienstenportfolio
ontwikkeld om concreet
invulling te geven aan
duurzame infrastructuur
en een schone industrie.

Duurzaamheid is een standaard
onderdeel van onze projecten,
doordat we aan slimme,
duurzame infrastructuur en
een schone circulaire industrie
werken.

Circulaire
economie

Circulariteit is een
onderdeel van het
innovatieprogramma;
we informeren de
organisatie actief
over circulariteit.

Er is een cluster ‘circulair
economists' toegevoegd
aan het innovatieprogramma en er zijn diverse
trainingen geweest binnen
Mourik over circulariteit.

We hebben vijf circulaire
projecten in onze
product- en diensten
portfolio.

We hebben 20 circulaire
projecten in onze portfolio
en we hebben een
duurzame product- en
dienstenportfolio
ontwikkeld om concreet
invulling te geven aan
biobased infrastructuur en
een circulaire industrie.

Circulariteit is een onderdeel
van onze projecten, doordat
we aan slimme, duurzame
infrastructuur en een schone,
circulaire industrie werken.

Keten
management

We trainen onze
inkopers op het gebied
van Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen
(MVI).

Op 31 oktober vond de
training ‘Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen’
plaats voor alle inkopers
van Mourik.

We kopen duurzaam in
conform de Pianoo-eisen
en de MVI-systematiek.

We kopen in conform ons
duurzame inkoopbeleid
waarbij naast prijs ook
sociale en ecologische
aspecten van belang zijn.

Stakeholdermanagement in
combinatie met ketenmanagement is de basis voor het
professionaliseren van ons
dienstenpakket.
MOURIK JAARBEELD 2017
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Traverse Dieren
In opdracht van Provincie Gelderland voert
Mourik samen met medecombinanten
Hegeman en BESIX het project 'Traverse
Dieren' uit: de reconstructie van de provinciale
weg N348. Deze loopt dwars door Dieren en is
berucht om zijn files. Maar niet lang meer,
want de weg gaat straks via een 600 meter
lange, open tunnelbak onder het station door.
Als alles volgens planning verloopt, is het
project in de loop van 2018 klaar.
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HOOFDSTUK 2
RESULTATEN

VERSLAG VAN
DE RAAD VAN
BESTUUR
De omzet en het resultaat over 2017
hebben zich naar verwachting
ontwikkeld. Economisch herstel is goed
zichtbaar in de Nederlandse economie.
Mourik ziet en benut de kansen om haar
doelstellingen te verwezenlijken op de
golven van dit herstel. In 2017 hebben
wij de beoogde transitie van onze
divisies een duidelijk gezicht gegeven
door onze bedrijfsmodellen aan de
veranderende markten aan te passen.
De resultaten laten ook een duidelijke
positieve ontwikkeling zien.

Ontwikkeling van omzet- en resultaatniveau
De omzet bleef in 2017 nagenoeg gelijk aan 2016 en
bedroeg 442 miljoen euro. De omzet van BlueAlp bleef
uit omdat wij ons in 2017 volledig hebben gefocust op
het bereiken van een toekomstgericht en veelbelovend
businessmodel met, naar verwachting, andere
eigendomsverhoudingen.
Mourik Infra had een licht hogere omzet door enkele
grote infraprojecten, waaronder het groot onderhoud
Afsluitdijk en het prestatiecontract West-Nederland Zuid,
beide in opdracht van Rijkswaterstaat en het groot
onderhoud van de N272 in opdracht van Provincie
Brabant. Verder diverse werken aan de vaarwegen van
Limburg en Brabant, waaronder de in 2017 aangenomen
opdracht van Rijkswaterstaat voor groot onderhoud aan
de sluis- en gemaalcomplexen Delden en Hengelo.
De resultaten van Mourik Infra toonden een stabiele
ontwikkeling in 2017. Continue vernieuwing in de
organisatie enerzijds en de aantrekkende markt
anderzijds faciliteren deze ontwikkeling. De Marktvisie
van Rijkswaterstaat, maar ook de bestedingsruimte bij
gemeentes, provincies en het Rijk geven een impuls
aan de markt. Ondanks de nog steeds aanwezige
overcapaciteit in de markt maakten nagenoeg alle
onderdelen van Mourik Infra winst.
De divisie Industrie laat een voorzichtig financieel herstel
zien ten opzichte van 2016 en sluit het verslagjaar af met
een degelijke winst. 2017 was voor de divisie Industrie een
sterk jaar wat onderhoudsstops betreft. Tevens heeft de
divisie Industrie een aantal bestaande onderhouds
contracten verlengd en enkele nieuwe aan de portfolio
toegevoegd. Bij de langlopende contracten is de druk
op de marge echter groot.
De divisie Internationaal laat een negatief resultaat zien
door een fors verlies bij zowel Mourik Global als Petrogas.
Beide bedrijven hadden ook te maken met een grote druk
op de marge. Derhalve is besloten om beide bedrijven
verder te optimaliseren. Mourik Global wordt geïntegreerd
in Mourik Services, waardoor een wereldwijd opererende
allround serviceprovider ontstaat. Petrogas is inmiddels
begonnen met het aanpassen van haar businessmodel.
De omzet van Mourik n.v. steeg met bijna 10%; het was
een druk jaar voor de civiele werkzaamheden, milieu,
cleaning en het marktsegment asbestsanering. Mourik n.v.
heeft 2017 afgesloten met een uitstekend resultaat.
De divisie BlueAlp boekte in 2017 een negatief resultaat,
omdat wij strategische investeringen hebben gedaan om
MOURIK JAARBEELD 2017
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Partners

Klanten en
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MOURIK BEDRIJFSMODEL
In het kader van de strategische
pijler Samenwerking willen
wij verduidelijken hoe Mourik
toegevoegde waarde levert door
ketenmanagement integraal te
benaderen. In combinatie met de
andere strategische pijler Innovatie
streven wij de beste prestaties,
efficiëntie en integratie in de keten
na. Mourik werkt hiervoor samen
met verschillende stakeholders
en benut diverse kapitaalstromen.
Wij betrekken onze stakeholders
vroegtijdig en proactief bij het
proces en bedenken samen
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creatieve oplossingen en concepten,
zoals bij project VIJG of project
DOEN, zie verder respectievelijk
‘Mourik in 2017’ op pagina 22 en
‘Strategie’ op pagina 5 en 7. Deze
kruisbestuiving - het delen en
vergroten van kennis en kunde wordt gefaciliteerd door talent
management. Specialistische
expertise, projectmanagement,
centrale en eenduidige processen
en systemen, vergaande
digitalisering en de nieuwste
technologieën zorgen ervoor dat
onze klanten ons als een deskundige

partner zien. Het geheel resulteert
in een integrale propositie: van
een creatief concept tot realisatie
en vervolgens het onderhoud en
de nazorg. Het bedrijfsmodel sluit
aan bij de klantvraag naar integrale
oplossingen, waarin de complexiteit
van projecten, het hoge veiligheids
bewustzijn en duurzaam
ondernemen samenkomen en
ruimte is voor een partnerships
relatie. De toegevoegde waarde die
hierdoor ontstaat, drukt zich uit in
tevreden klanten en eindgebruikers,
en een gezamenlijk rendement.

HOOFDSTUK 2 – JAARBEELD 2017
RESULTATEN

aanpassingen in het bedrijfsmodel mogelijk te maken.
Op dit moment zijn we in een vergevorderde onder
handelingsfase met één zeer solide strategische partij,
om de transitie van het investeringsmodel te
bewerkstelligen. De resultaten van de overige bedrijven
die rechtstreeks onder Joh. Mourik & Co. Holding vallen,
laten een wisselend beeld zien. Onze deelneming CR
Asia laat een hogere winst zien dan het voorgaande jaar.
Onze deelnemingen in het Midden-Oosten hebben een
moeizaam jaar achter de rug vanwege problemen in de
olie- en gassector en konden niet winstgevend blijven;
ook hier zien we echter verschillen. Anabeeb Qatar laat
een sterk jaar zien, terwijl Anabeeb Saudi-Arabië
de lastige markt met moeite het hoofd kon bieden.
De operationele resultaten van Mourik Techniek en
Beek Container Groep Nederland bleven negatief.
Het project Thermphos had een grote negatieve invloed
op het resultaat van 2016. Vanuit de opgestarte
mediation is begrip ontstaan voor wederzijdse
standpunten. In de tweede helft van 2017 hebben
Mourik en VCB de samenwerking weer opgepakt en zijn
we samen aan de slag gegaan om de problematiek
rondom de sanering van het Thermphos-terrein op
te pakken. We hebben hard gewerkt aan de opzet en
de uitvoering van de nieuwe samenwerkingsvorm. De
heer Diederik Samsom heeft een rapport opgesteld
over dit project. Een van zijn aanbevelingen was het
optimaliseren van de relatie tussen de opdrachtgever
en opdrachtnemer en het tot elkaar laten komen van
de partijen. Immers, saneren doe je samen. Wij hebben
gehoor gegeven aan zijn advies en een akkoord bereikt
met de opdrachtgever over de mogelijkheden tot het
voortzetten van de samenwerking.
Per saldo steeg het resultaat voor belasting van 4,3
miljoen euro verlies in 2016 naar 5,4 miljoen euro winst
in 2017 en steeg het resultaat na belasting en aandeel
derden van 4,6 miljoen verlies naar 5,3 miljoen euro
winst. De belastingdruk is met 24% weer op het niveau
van het jaar 2015.

Ontwikkeling van balans en vermogen
Het eigen vermogen is toegenomen van 161,9 naar
162,5 miljoen euro, ofwel 51% van het balanstotaal
(solvabiliteit). Het balanstotaal daalde van 325 naar
315 miljoen euro.
De belangrijkste veranderingen in de balans zijn:
» Hogere onderhanden werkpositie als gevolg van meer
omvangrijke projecten met een financieringstekort
» Afname vermogensbeslag in debiteuren en
vorderingen niet-geconsolideerde deelnemingen
» Per saldo ging de liquiditeit licht achteruit met een
ratio van 1,60 (vlottende activa/kortlopende schulden)
en daalde het banktegoed tot 55 miljoen euro

Andere financiële zaken
De netto investeringen in materieel vast actief bedroegen
11,5 miljoen euro en waren lager dan in 2016 en ook lager
dan de afschrijvingen van 14,5 miljoen euro. De investeringen
hadden hoofdzakelijk een vervangingskarakter. De werk
gelegenheid steeg van gemiddeld 2.182 naar 2.364 fte’s
(financiële definitie). Deze stijging deed zich met name
voor bij de divisie Industrie.
De bevindingen van de accountant met betrekking
tot de administratieve organisatie en interne controle
zijn met de directies, de Raad van Bestuur en de Raad van
Commissarissen besproken. Waar nodig zijn en worden
verbeteringen ter hand genomen. Alle pensioenregelingen,
behalve die van Mourik in België, vallen onder de
bedrijfstakpensioenregelingen. Voor de Nederlandse
medewerkers met een salaris boven de eventuele grens van
deze regelingen, hebben wij een excedentpensioenregeling
op basis van een toegezegde bijdrage bij een externe
verzekeraar ondergebracht. Er wordt pensioen opgebouwd
tot het fiscale maximum van 103.317 euro. De werkgevers
pensioenbijdrage over het meerdere salaris verlonen wij
jaarlijks aan de medewerkers zodat zij eventueel hiervoor
zelf netto een aanvullend pensioen kunnen opbouwen.
Mourik in België kent in afwijking daarvan een excedent
pensioenregeling op basis van een eindloonsysteem voor
stafmedewerkers (bedienden) die in 2004 in dienst waren.

Projectmanagement
Onze belangrijkste economische prestaties zijn technische
projecten. Voordat wij inschrijven op een project zorgen wij,
naast alle inschrijvingsvereisten, voor een voorcalculatie waar
planning, inkoop, operations en engineering vroegtijdig bij
betrokken zijn.
Wij kijken nadrukkelijk naar risico’s die zoveel mogelijk
worden afgeprijsd. Een contractmanager en/of bedrijfsjurist
evalueert de contractvorm en inhoud. Vóór inschrijving
bespreken de betrokkenen het geheel inclusief alle risico’s
met de verantwoordelijke manager. Afhankelijk van de
omvang van het project vraagt deze volgens vaste
procedures de goedkeuring van het hoger management, tot
aan de Raad van Bestuur toe. De kwantitatieve regels van
complexiteit en risico vormen vaak een uitdaging. Een klein
project kan toch heel complex zijn met grote risico’s. Als wij
een opdracht krijgen, zetten wij de voorcalculatie om in
een werkbegroting. Deze wordt per vier weken, en in de
industrie zelfs frequenter, afgestemd met de werkelijkheid/
nacalculatie. Directie, projectleider en administratie
bespreken eventuele verschillen. Waar nodig, koppelen zij
deze terug naar de voorcalculatie en beoordelen zij welke
corrigerende acties nodig en mogelijk zijn. Tegelijk maken
zij een inschatting van het geprognosticeerde eindresultaat
en of de verschillen gevolgen hebben voor bijvoorbeeld
de klant, opleverdata en boeteclausules.
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CASHFLOW, RESULTAAT EN INVESTERINGEN

(€ x 1.000.000)

26,1
Cashflow

19,3
Cashflow

13,4

11,6

10,1

Investeringen

Investeringen

9,6

Cashflow

Resultaat

5,3

9,4
Investeringen

Resultaat

2017

-4,6

2016

2015

Resultaat

In de voorfase van het project beoordelen wij zorgvuldig
de mogelijke ontwerpopties voor de uitvoering per
discipline, met verschillende doorlooptijden. Om tot een
optimum te komen, passen wij Concurrent Engineering toe
en zoeken wij met de betrokken disciplines naar de beste
combinatie van technieken. In het plenaire overleg nemen
wij de uitgangspunten door en maken wij de grootste
variantafweging, waarbij wij criteria hanteren zoals kosten
en cashflow.
De Raad van Bestuur bespreekt per vier weken de economische prestaties per werkmaatschappij met de betreffende
directie. Financiële rapportages, voorzien van toelichting door
de directie van de werkmaatschappij, zijn hierbij de leidraad.
Onze accountant controleert periodiek de werkwijze bij
projecten. Mourik besteedt veel aandacht aan het vastleggen
van de periodieke afstemming van de werkbegroting met de
werkelijkheid. Onze accountant benadrukt tevens het belang
hiervan. Mede vanwege noodzakelijke dossiervorming bij de
accountant naar aanleiding van controles op de accountant
door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), is vastgesteld
dat wij deze periodieke afstemming van werkbegroting met
de werkelijkheid nog beter kunnen vastleggen. Wij proberen
dit ieder jaar nóg beter te doen.

Andere ontwikkelingen in 2017
2017 stond in het teken van het aanpassen van de businessmodellen voor Mourik Infra en de divisie Industrie, anticiperend op de veranderende markten waarin Mourik actief is. Om
de integratie van de divisie Industrie mede vorm te geven,
hebben wij Raymonde Wagemaker als nieuwe algemeen
directeur van de divisie Industrie aangesteld. Jaap Kruijt,
directeur van Mourik Groot-Ammers, is na een dienstverband
van bijna dertig jaar met pensioen gegaan. Per 3 april 2018
wordt een algemeen directeur Mourik Infra aangesteld. Hij zal
samen met operationeel directeur Walter Deelen de statutaire
directie vormen van Mourik Infra. De strategische accenten
liggen op de ontwikkel- en verwervingsprojecten. Ons vizier
is gericht op grote onderhoudsarealen, waarin wij integrale
diensten kunnen aanbieden tijdens langdurige
onderhoudsprojecten. In 2017 hebben wij in dit kader op
MOURIK JAARBEELD 2017
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basis van de Best Value methode het project Areaal WestNederland Zuid district Zuid verworven: het meerjarig in stand
houden, monitoren en upgraden van dit areaal, ofwel het
wegenonderhoud.
In 2017 hebben wij ons belang van 50% in Zuidgeest
ondergebracht bij een strategische investeerder. Er hebben
geen andere significante wijzigingen plaatsgevonden, van
toepassing op de organisatie. Als het toegevoegde waarde
heeft, maakt Mourik gebruik van subsidies en fiscale
stimuleringsmaatregelen voor innovatie en duurzaamheid.
In 2017 was dit een bedrag van 97.198 euro.

Risicoparagraaf
De vennootschap en haar werkmaatschappijen worden niet
geconfronteerd met bijzondere risico’s en onzekerheden. Door
de diversiteit van projecten binnen de individuele werkmaatschappijen en de diversiteit tussen werkmaatschappijen is er een
grote risicospreiding. Daarbij maken de jarenlange kennis en
ervaring van onze medewerkers, de trainingen, het uitstekende
equipment, de moderne hulpmiddelen en faciliteiten die
gebruikt worden, de eigen innovaties, de aandacht voor
veiligheid, de sociale controle binnen een familiebedrijf en de
sterke financiële positie de risico’s beheersbaar. Er is een
adequaat pakket van verzekeringen voor uiteenlopende risico’s.
Het beleid met betrekking tot het gebruik van financiële
instrumenten is om rente en koersrisico’s van vreemde valuta
niet af te dekken. Anders is dit bij Petrogas International: hier
worden alle verwachte inkomsten, voor zover hier geen
uitgaven in dezelfde valuta tegenover staan, afgedekt op
het moment van orderacceptatie. Een groot deel van de
beschikbare liquiditeiten wordt tegen 1-3 maandtarieven in
deposito belegd. Het aandeel van de omzet, exclusief Petrogas
International, bedroeg in 2017 circa 1,5% in US dollars of
daaraan gerelateerde valuta, minder dan 1% in
Venezolaanse Bolivar, minder dan 1% in Braziliaanse Real en
1% in Pond Sterling. Het beleid is om zoveel mogelijk kosten
lokaal te besteden, zodat het uiteindelijke koersrisico
beduidend lager is en voornamelijk betrekking heeft op inhuur
van personeel en materieel vanuit Europa (eurogebied).

HOOFDSTUK 2 – JAARBEELD 2017
RESULTATEN

Tussen het moment van aanbieding en het incasseren
verstreken gemiddeld zes maanden. Over deze termijn
lopen we een actueel koersrisico.
Het vermogensbeslag in Mourik Venezuela bestaat,
omgerekend tegen de koers op balansdatum, uit
0,3 miljoen euro eigen vermogen en 0,4 miljoen euro
openstaande vorderingen van Mourik-bedrijven in Europa.
Als koers wordt de vrije handelskoers gevolgd. US dollars
voor noodzakelijke importen kunnen slechts onder
strenge restricties en met grote vertraging tegen een veel
lagere (= betere) koers worden gekocht. We trachten een
zo groot mogelijk deel van opdrachtsommen in US dollars
betaald te krijgen.
Het beleid van de inkoop- en de kostenzijde van onze
dienstverlening is om dit zoveel mogelijk af te dekken.
In meerjarige onderhoudscontracten worden indexen
opgenomen voor loon, brandstof en andere kosten
stijgingen. Projectmatig benodigde grondstoffen en
producten worden zoveel mogelijk afgedekt op het
moment dat we de order ontvangen.
Een belangrijke inkoopcomponent is dieselolie, waarvan
wij circa 7 miljoen liter op jaarbasis verbruiken. Deze wordt
niet afgedekt, maar prijswijzigingen worden in circa
70-80% van onze opdrachten via indexen verrekend. Wij
monitoren of de activa van de vennootschap voldoende
verzekerd zijn. Eenmaal per jaar wordt een impairment test
gedaan om te beoordelen of de waarde terugverdiend kan
worden met de bestemming van het actief. Voor de activa
zijn er vaste onderhoudsintervallen die veelal door interne
werkplaatsen worden bijgehouden en uitgevoerd, mede
vanwege de veiligheidsvoorschriften en eisen van onze
opdrachtgevers. Voor investeringen hanteren wij vaste
goedkeuringsprocedures. De uitgaven worden hierbij
afgezet tegen de opbrengst of de besparing van de

OMZET EN PRODUCTIE

investering. Voor de uitgaven buiten het jaarlijkse
vastgestelde budget en boven de 25.000 euro is de
goedkeuring van de Raad van Bestuur nodig. Het bedrag
van de jaarlijks goed te keuren investeringen moet passen
binnen de liquiditeitsnorm.
Liquiditeit monitoren we dagelijks als onderdeel van de
continuïteit. Wij beoordelen maandelijks de winstgevendheid
en de orderportefeuille. De vermogenspositie toetsen wij
jaarlijks aan de gewenste solvabiliteit. De risico’s van
projecten zowel bij inschrijving als periodiek worden bij
uitvoering beoordeeld, valuta- en inkooprisico’s worden
afgedekt op het moment van verkrijgen van de order, en
periodiek vinden er leveranciersbeoordelingen plaats. De
ingezette compliancestructuur zal het risicoprofiel verder
doen afnemen doordat we voldoen aan alle relevante
wet- en regelgeving. De Raad van Bestuur bespreekt de
strategische en beleidsmatige zaken met de directies
van de divisies in een periodiek divisieoverleg.

Algemene ontwikkelingen en
verwachtingen voor 2018
In 2017 hebben wij een bewuste keuze gemaakt om de
divisies Mourik Infra en Industrie strategisch te herpositio
neren. De essentie van deze transitie voor Mourik Infra is één
divisie Infra, die onder één vlag één aanspreekpunt vormt
voor de klant en als partner in business fungeert. Voor de
divisie Industrie is dat de integratie van de dienstverlening
met Mourik Global tot een wereldwijde integrale
serviceprovider. De beleidsplannen voor 2018 geven een
verbetering van de resultaten aan. Wij verwachten voor alle
divisies een stabiele gecontroleerde ontwikkeling in de
resultaten. Wij slagen erin onze infraorderportefeuille
sterker te laten groeien met middelgrote opdrachten en
watergebonden activiteiten. Wij bouwen verder aan onze
strategische pijlers Samenwerking en Innovatie.

(€ x 1.000.000)

387

399

Productie

Productie

2016

2017
442
Omzet

452
Omzet
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OMZET PER DIVISIE
156
Infra

(€ x 1.000.000)

155

164

Industrie

114

Infra

144
Industrie

126

Internationaal

2017

Internationaal

2016

17

442

Overig

Totaal

Wij stimuleren actief het Mourik-brede innovatieteam om
ons innovatieve karakter nog meer kracht bij te zetten.
Innovatie staat ook hoog op de strategische agenda van
de Raad van Bestuur en het management. Op deze
manier bepalen wij prioriteiten, structuur, doelstellingen
en budgetten voor deze belangrijke strategische pijler
die meerwaarde biedt aan onze klanten.
Samenwerken is van levensbelang voor de continuïteit
van Mourik. We zien dat onze markt dit vraagt, zowel
intern als onze opdrachtgevers. In de Marktvisie geeft
Rijkswaterstaat haar visie op de samenwerking met de
aannemers in de markt. Het bijzondere project DOEN
markeert het begin van het ‘nieuwe samenwerken’, dat
ook verdere groei in integrale projecten stimuleert. In
maart 2017 heeft Rijkswaterstaat Mourik en Besix als
Combinatie NU geselecteerd om samen de renovatie van
de Nijkerkerbrug te realiseren. De selectie heeft
plaatsgevonden op criteria die aantonen dat de aannemer
de klant begrijpt en echt kan samenwerken. Binnen de
organisatie zetten wij in op meerdere integrale werken
zoals de renovatie van de sluizen Delden en Hengelo. In
2018 verwachten wij meer integrale werken te verwerven.
Door een cyclisch karakter van de werkzaamheden
van de divisie Industrie, voornamelijk de turnarounds,
verwachten wij een rustiger 2018. Door de integratie van
Mourik Global verwachten wij een stijgende lijn in
de resultaten. De resultaten van de overige bedrijfs
onderdelen van de divisie Internationaal zullen naar
verwachting gelijk blijven, waarbij Petrogas door de
marktontwikkeling een moeilijk jaar zal hebben en
Mourik n.v. een stabiel resultaat zal laten zien. Uitgaande
van een ander investeringsmodel en van de bouw van
een plastic-to-oil fabriek zal de divisie BlueAlp
kostendekkend zijn.
Wij verwachten positieve ontwikkelingen voor de
meeste bedrijven die rechtstreeks onder Joh. Mourik &
Co. Holding vallen. CR Asia zal naar verwachting een
rustig transitiejaar hebben, waarna wij in 2019 weer
een opleving verwachten.
MOURIK JAARBEELD 2016
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452
Totaal

18
Overig

De verwachtingen voor onze deelnemingen rondom het
Midden-Oosten zijn niet positief. We hebben vorig jaar
de effecten van de druk op de olieprijs gezien op onze
deelneming in Saudi-Arabië. Voor 2018 verwachten wij dat
de druk op de resultaten in Saudi-Arabië onverminderd
aanhoudt. Door de veelzijdigheid van Mourik zorgen de
groeisectoren steeds weer dat sectoren die het minder doen,
worden gecompenseerd. De investeringen zijn overwegend
gericht op vervanging en innovaties. Het totale netto
investeringsniveau zal in 2018 niet wezenlijk afwijken
van voorgaande jaren; de financieringspositie blijft naar
verwachting ongewijzigd laag. Wij verwachten geen
omvangrijke overnames of participaties, maar hebben wel
wat kleinere strategische investeringen en overnames in
het vizier. Wij zoeken samenwerking met lokale bedrijven
voor onze buitenlandse activiteiten. Het aantal medewerkers
zal in lijn met het activiteitenniveau licht stijgen.
Structurele communicatie met onze stakeholders, het
initiatief tot externe certificering en controle hierop,
aandacht voor veiligheid, en integratie van maatschappelijk
verantwoord ondernemen in onze bedrijfsvoering maken
Mourik tot een transparant en modern bedrijf om zaken
mee te doen. Lees meer over de relevantie van MVO in
onze strategie in het hoofdstuk ‘Strategie’ op pagina 8-11.
Als Raad van Bestuur hebben wij alle vertrouwen in de
toekomst. Het familiebedrijf Mourik heeft een goede
uitgangspositie, wij onderkennen mogelijke verbeteringen
en werken hier hard aan.
Wij bedanken onze opdrachtgevers, alle medewerkers en
directieleden, de Raad van Commissarissen, inleenkrachten
en leveranciers voor hun inzet in 2017. Wij rekenen weer op
hen in 2018.
Groot-Ammers, 23 maart 2018
Raad van Bestuur:

J.C. Mourik, voorzitter 

R. de Groot

MOURIK OP DE
WERELDKAART

VESTIGINGEN

Mourik is actief in 61 landen

Legenda
Vestigingen
Partnerships
Projecten

MARKTEN EN ACTIVITEITEN
Nederland
MARKTEN

OVERHEID

INDUSTRIE

PRIVATE
SECTOR

Europa
ACTIVITEITEN

MARKTEN

Infrastructuur
 Industrie- en utiliteitsbouw
Milieutechniek
 Projectontwikkeling

OVERHEID

Infrastructuur
 Industriële services
Catalyst handling
 Industrie- en utiliteitsbouw
Milieutechniek

INDUSTRIE

Infrastructuur
 Industrie- en utiliteitsbouw
Milieutechniek
 Projectontwikkeling

PRIVATE
SECTOR

Rest van de wereld
ACTIVITEITEN

MARKTEN

ACTIVITEITEN

 Industrie- en utiliteitsbouw
Milieutechniek

INTERNATIONAAL

Infrastructuur
Industriële services
Catalyst handling
 Industrie- en utiliteitsbouw
Milieutechniek

 Industrie- en utiliteitsbouw
Milieutechniek
 
Projectontwikkeling
 Industriële services
Catalyst handling
Milieutechniek

INDUSTRIE
 Industriële services
Catalyst handling
Milieutechniek
PRIVATE
SECTOR
Milieutechniek

INTERNATIONAAL

Industriële services
Catalyst handling
Milieutechniek
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MOURIK IN 2017
MISSION STATEMENT
Mourik is een innovatief familiebedrijf dat traditionele menselijke
waarden combineert met modern ondernemerschap,
hoogwaardige technieken, inspirerend leiderschap en een
proactieve instelling. Wij zijn een betrouwbare partner die
wereldwijd toegevoegde waarde weet te creëren met een breed
scala aan diensten in meerdere technische disciplines waarbij wij
de synergie tussen de Mourik bedrijven optimaal benutten.
Mourik staat voor gezond rendement, continuïteit, veilig werken
en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
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HOOFDSTUK 3
MOURIK IN 2017

DIVISIE
INFRA
Mourik Infra bestaat uit
Mourik Groot-Ammers, Traffic & More,
Frees Service Utrecht, Mourik Bouw,
Mourik Limburg, Mourik Limburg
Civiel, MVOI, Vogel, Vogel Kathodische
Bescherming, G. Bouman Arkel en
Hendrik Bedrijven Brunssum.
De omzet binnen de divisie Infra is
toegenomen. Het totale resultaat is
verbeterd ten opzichte van 2016.

Integraal denken en doen
Infrastructurele werken anno nu vragen steeds meer een
integrale aanpak. Deze realiteit heeft nieuwe impulsen
gegeven aan de samenwerking tussen partijen, met het
begrip ‘partnership’ in de hoofdrol. Inspelend op deze
ontwikkelingen heeft Rijkswaterstaat gezamenlijk met
partners uit de markt, de kenniswereld en mede
opdrachtgevers de Marktvisie ontwikkeld. Samen
werking op basis van vakmanschap, openheid, respect,
vertrouwen en erkenning van elkaars belangen en
risico’s, met kwaliteit als absolute prioriteit. Mourik heeft
deze Marktvisie ondertekend en omarmd. In dit
gedachtegoed past ook de Best Value Procurement
(BVP: de meeste toegevoegde waarde voor de laagste
prijs), die wij toepassen bij inschrijvingen en tenders.
Op basis van een uitstekende kwaliteitsscore volgens
de BVP heeft Mourik Infra in 2017 het werk ‘Sluizen
Hengelo Delden’ aangenomen.

Ontwikkelingen en projecten
De nadruk ligt op complexe integrale projecten waarin
wij onze specialistische expertise kunnen toepassen.
Mourik Infra heeft vele disciplines en materialen in huis
en onderscheidt zich daardoor in de markt. Door
disciplines niet naast elkaar te laten opereren maar hun
dienstverlening te vervlechten, ontstaat een efficiënte
bedrijfsvoering met ruimte voor technische en sociale
innovaties. Dit stelt ons in staat om ‘in control’ te zijn en
onze knowhow verder te bundelen en te ontwikkelen.
Een spraakmakend project in 2017 en een klassiek
voorbeeld van integraliteit als projectfilosofie is het groot
onderhoud aan de Afsluitdijk, de waterkering die het
IJsselmeer afsluit van de Waddenzee. Rijkswaterstaat
heeft Mourik Infra opdracht gegeven om onder andere
de coating van de betonnen gebouwen te vervangen,
schade aan het onderliggende beton te herstellen en
de daken van de heftorens en bedieningshuisjes te
repareren. De opdrachtgever hechtte daarbij veel
belang aan het minimaliseren van verkeershinder.
Mourik heeft een integraal palet aan diensten ingezet
om deze uitdaging aan te gaan. Een greep uit de
werkzaamheden: projectmanagement van het totale
project, het verwijderen van de bestaande coating,
betonreparatie, het aanbrengen van de nieuwe coating
op wanden en daken, en het verkeersmanagement.
Proces- en technische innovaties gaan vaak hand in
hand, bewijst de realisatie van het groot onderhoud aan
de Groene Kruisweg in opdracht van de provincie
Zuid-Holland. Deze weg is essentieel voor de regionale
ontsluiting als alternatieve omleidingsroute bij
MOURIK JAARBEELD 2017
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"DIT PROJECT BETREFT EEN GEOPTIMALISEERDE
TECHNISCHE DOORONTWIKKELING VAN HET
ONTWERP EN DE UITVOERING. EEN ‘MIXED IN
PLACE’ DIJKVERSTERKING, DIE MINDER RUIMTE IN
BESLAG NEEMT ÉN NEGATIEVE EFFECTEN OP
DE OMGEVING BEPERKT. EEN DUURZAME EN
INNOVATIEVE OPLOSSING MET EEN HOGE
KWALITEIT EN RELATIEF LAGE KOSTEN."
Jury Waterinnovatieprijs 2017

over het genomineerde project VIJG

EN DE WINNAAR IS… project Verbetering
IJsseldijk Gouda (VIJG)
Op de Waterinnovatiedag heeft Mourik samen met het
Hoogheemraadschap van Rijnland de Publieksprijs in de
wacht gesleept voor het project Verbetering IJsseldijk Gouda
(VIJG). We hebben deze prijs gewonnen vanwege een
innovatieve techniek die nooit eerder is toegepast bij een
primaire waterkering. De slappe bodem van Gouda zou de
traditionele methode bemoeilijken. Er is weinig ruimte om
met groot materieel aan de dijk te werken. De Cutter Soilmix
Methode van Mourik biedt de oplossing. Met een kraan met
roterende freeskop mengen we cement in de grond van de
dijk. Na het uitharden van het cement krijgt de slappe bodem
de eigenschappen van beton. Het resultaat: minder omge
vingshinder en betere bereikbaarheid van het stadscentrum
omdat minder groot materieel nodig is. Geen trillingen en dus
geen schade aan woningen in de buurt. Ook duurzaamheid is
een kenmerk: er worden weinig bouwstoffen gebruikt, alleen
cement, gemengd met de aanwezige bodem.

stremming van de Botlektunnel of een storing aan de
Botlekbrug. De verkeersintensiteit is extreem hoog en de
mogelijkheden tot verkeershinder, en dus de doorlooptijd
van het project, zijn beperkt. De uitdagende kaders hebben
geleid tot creatieve oplossingen. Voor een extra rijstrook
aan de binnenzijde van het verkeersplein, boven de
busbaantunnel, hebben wij een vrijdragende pergola
constructie zodanig ontworpen, dat deze voor het grootste
gedeelte vooraf kon worden gebouwd. De nieuwe rijstrook
kwam op de constructie die wij in de uitdagende
beschikbare tijd ‘slechts’ moesten afbouwen. Zo was er,
conform de strakke planning, voldoende tijd voor andere
werkzaamheden.
Duurzaamheid van onze producten en diensten voor klanten
en eindgebruikers is verweven in onze bedrijfsvoering.
Een voorbeeld is de vernieuwing van de N272, het eerste
infraproject in Nederland waar we op grote schaal
hernieuwbare materialen van biologische oorsprong
toepassen. De deklaag van het asfalt is voorzien van
bio-bitumen. Deze zijn niet afkomstig van de aardolieindustrie maar komen vrij als reststof bij papierproductie.
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Binnen Europa zijn bio-bitumen nog nooit op deze schaal
toegepast. Ook energietransitie drijft op durf om
ongebaande paden te bewandelen. Vanuit deze gedachte
heeft Mourik Limburg, onder de vlag van de Combinatie
BESIX-Mourik, als pilotopdracht voor Rijkswaterstaat een van
de vier gemaalpompen in Born zodanig omgebouwd, dat
deze stroom opwekt. Het primaire doel van deze opdracht
is het monitoren van effecten en het exacte rendement van
de pompinstallatie die als turbine stroom opwekt.

Toekomst
Om onze klanten op een toekomstgerichte wijze van dienst
te kunnen zijn, willen wij een grotere rol vervullen binnen
de onderhoudscontracten. De aanpassing van ons bedrijfs
model vanaf 2018 faciliteert de groei van Mourik Infra in deze
rol. Wij willen Mourik Infra als één bedrijf positioneren door
de capaciteiten van de onderliggende infrabedrijven te
bundelen. Kruisbestuiving van kennis en ervaring leidt tot
een compleet dienstenpakket, efficiëntie en een betere
risicobeheersing. In het hoofdstuk ‘Strategie’ leest u meer
over de strategieontwikkeling van Mourik Infra.

HOOFDSTUK 3
MOURIK IN 2017

DIVISIE
INDUSTRIE
In 2017 behoorden de volgende
bedrijven tot de divisie Industrie:
Mourik Services, Mourik Vlissingen,
Mourik E&I, Mourik Klimaattechniek,
Mourik Noord-Holland, MCO-Team
en de participaties TCC Beheer,
Decontamination Services,
Dutch Green Solutions en iTanks.

Markt en ontwikkelingen
Wereldwijd is een toename in de vraag naar olieproducten
te zien. De prijzen van ruwe olie blijven echter onder druk
staan. Geopolitieke ontwikkelingen veroorzaken
verschuivingen in de petrochemische markt waarbij we
verschillen waarnemen in de Amerikaanse, Aziatische en
Europese markt. In Nederland liep de opslag van
olieproducten flink terug omdat Russische stookolie niet
meer in Rotterdam wordt opgeslagen. Investeringen in de
Nederlandse petrochemische industrie, het marktsegment
waar de divisie Industrie zich in 2017 op concentreerde,
richten zich steeds meer op het zo duurzaam mogelijk
produceren van energie. Nieuwe fabrieken worden
gebouwd en bestaande installaties aangepast. Shell,
ExxonMobil en Gunvor hebben in 2017 dergelijke
investeringen gedaan of overwegen dit te doen. Dit creëert
kansen voor Mourik. De andere kant van de medaille is dat
opdrachtgevers tegen zo laag mogelijke kosten willen
bouwen, modificeren en produceren. Het prijsniveau dat
industriële opdrachtgevers hanteren, maakt een gezonde
bedrijfsvoering voor contractors lastig.

Strategie en hoofddoelstellingen
Ook in 2017 was onze strategie afgestemd op de
onderhoudscontracten, projecten en turnarounds, die het
fundament vormen onder ons bedrijf. Onze ambitie om de
contracten met huidige klanten te behouden, verlengen
en uit te breiden hebben we gerealiseerd. We zien een
lichte uitbreiding van onze contractenportfolio. Dit jaar
sloten we nieuwe contracten af voor specialistische
diensten als optimalisatie van airfinbanken, ultrasoon
reiniging van filters en housekeeping van stadscentrales.
Voor non-entry tank cleaning gingen we regelmatig de
landsgrenzen over en ook onze ambitie om meer
engineeringwerk aan te bieden hebben we kunnen
waarmaken. Waar engineeringbureaus vaak tekortschieten,
kan Mourik met haar kennis van fabrieksterreinen en
installaties echt van toegevoegde waarde zijn. Klanten zien
deze meerwaarde. Voor de uitbreiding van onze portfolio
naar andere industrietakken hebben we de eerste stappen
gezet in de food-gerelateerde sector. Ook in 2017 was
onze bedrijfsvoering gericht op kostenbeheersing en
efficiëntieverbetering. Al deze inspanningen hebben geleid
tot een voorzichtig financieel herstel ten opzichte van
2016; we sluiten 2017 af met een redelijke winst.

Projecten, turnarounds en contracten
Opdrachtgevers investeerden het afgelopen jaar niet alleen
in nieuwe fabrieken en installaties. Er was ook ruimte voor
het moderniseren van controlekamers, kleed- en
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wasruimten en kantoorgebouwen. Mourik nam een flink
aantal prestigieuze verbouwingsprojecten voor haar
rekening, waaronder de Shell Controlekamer CCR3.
Onze goede prestaties in dit project leidden tot een mooie
vervolgopdracht bij dezelfde klant. Naast civiele projecten
verkreeg Mourik ook opdrachten voor mechanische,
cleaning- en E&I-projecten, al dan niet multidisciplinair.
In 2017 zijn we in een bouwconsortium gestart met de
bouw van de ondergrondse parkeergarage Jaarbeursplein
in Utrecht (zie kader). De ingebouwde smart parking
systemen zullen de eindgebruiker veel gemak bieden.
2017 was voor de divisie Industrie een piekjaar wat
turnarounds betreft. Bij ruim dertien opdrachtgevers
kwamen wij met verschillende disciplines op het terrein voor
onderhoudsstops, in de meeste gevallen als hoofdaannemer.
Een bijzondere plek nam een zeer grote onderhoudsstop in

Lasrobot bij Air Liquide
Het afgelopen jaar heeft Mourik zich onderscheiden
door succesvolle kruisbestuiving van knowhow over
onze disciplines heen. Een goed voorbeeld is het
gerobotiseerd in-situ lassen van reformerpijpen in een
gasinstallatie van Air Liquide. Deze techniek - die tot nu
toe enkel bij nieuwbouw in een fabriek kon worden
gebruikt - heeft Mourik voor het eerst in Nederland
succesvol ingezet bij on-site revisie binnenin de
installatie. Een primeur binnen de branche, die in de
toekomst alleen maar aan belang zal winnen door de
steeds ouder wordende installaties in Europa.
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op de raffinaderij van een van onze klanten in de
petrochemie. Wij waren er als één Mourik met al onze
industriële disciplines vertegenwoordigd. Bovendien slaagde
de Hydra Robotic Exchanger Cleaner in de onderhoudsstop
met glans voor zijn grootste praktijktest tot dan toe.
De grootste uitdaging in het bedienen van zoveel opdracht
gevers in één jaar is zorgen voor de juiste capaciteit en
kwaliteit (mensen en materieel), op de juiste locatie. Dankzij
een goede voorbereiding en met de nodige inventiviteit zijn
we daar goed in geslaagd.

HOOFDSTUK 3 – MOURIK IN 2017
DIVISIE INDUSTRIE

Parkeergarage Jaarbeursplein, Utrecht
In hartje Utrecht wordt druk gebouwd aan een nieuwe
ondergrondse parkeergarage. Onder het Jaarbeursplein
bieden drie verdiepingen straks plaats aan 800 auto’s.
Mourik is onderdeel van het bouwconsortium dat aan
de ‘smart parking’ garage werkt. Mourik E&I en Mourik
Klimaattechniek zorgen voor het ontwerp en de
uitvoering van al het installatiewerk en certificering van
de RWA-brandmeldinstallaties. Bovendien nemen zij de
komende 15 jaar het onderhoud hiervan op zich.

In 2017 hebben we een aantal bestaande onderhouds
contracten verlengd en enkele nieuwe aan de portfolio
toegevoegd. Bij de langlopende contracten ervaren we druk
op de marges. De enkele jaren geleden vastgelegde tarieven
dekken de huidige arbeidskosten niet meer. Het drastisch
stijgen van de arbeidskosten, vooral die van inleenkrachten,
raakt iedereen in de markt. Het weerspiegelt een groter
probleem. Goede vakmensen op uitvoerend niveau
beginnen schaars te worden. De technologische industrie is
de snelst groeiende sector in Nederland, de vraag naar
technisch personeel zal alleen nog maar toenemen. De
instroom vanaf de technische opleidingsinstituten is er wel,
maar voor de petrochemie zijn naast technische ook nog
aanvullende vaardigheden nodig. Mourik biedt haar
medewerkers diverse interne en externe opleidingstrajecten
en heeft eigen leer-werktrajecten voor lassers en fitters. De
roep in de industrie om regionale bedrijfsscholen neemt toe.
Mourik is een van de grondleggers op dit gebied en heeft in
2016 met het bouwconsortium PRO de eerste stap in die
richting gezet met de bouw van de RDM Training Plant. In
het najaar van 2017 zijn daar de eerste technische
(veiligheids)trainingen van start gegaan. Om aan de
toekomstige vraag te kunnen voldoen, zullen echter meer
stappen moeten volgen. Opdrachtgevers, contractors,
scholen, opleidingsinstituten en brancheverenigingen zijn
hierover met elkaar in gesprek.

Trends en ontwikkelingen
Het afgelopen jaar heeft Mourik zich onderscheiden door
succesvolle kruisbestuiving van knowhow over onze
disciplines heen. Een goed voorbeeld is het gerobotiseerd
in-situ lassen van reformerpijpen in een gasinstallatie van
Air Liquide, zie kader op pagina 24. Voordelen voor de
klant waren de grote nauwkeurigheid, minder kans op

"OOK MET VEILIGHEID WILLEN
WE DE BESTE IN DE INDUSTRIE
ZIJN. ONS HUIDIGE HOGE NIVEAU
CONSOLIDEREN IS VOOR ONS
NIET GENOEG. MET EEN GOED
DOORDACHT PLAN ZETTEN WE
DE VOLGENDE STAPPEN NAAR
HET ALLERHOOGSTE NIVEAU."
Arend Profijt

HSEQ Manager Mourik Services

lasfouten en een kortere doorlooptijd. Ook hebben we
vooruitgang geboekt in de toepassing van augmented
reality. Wij verwachten in 2018 technisch personeel te
kunnen trainen met behulp van augmented reality in een
Real Life Safety Center.

Veiligheid en milieu
Mourik heeft het afgelopen decennium vele initiatieven
genomen en programma’s ontwikkeld om het veiligheids
niveau in de procesindustrie te verbeteren. Klanten
plukken hier de vruchten van; Mourik levert ook een
bijdrage aan hun veiligheidsprogramma’s. Onze
veiligheidsstatistieken behoren tot de beste in de
industrie, een TRIR van 0,5 en LTIR van 0,06. We streven
ernaar dit hoge niveau te consolideren en vervolgens naar
nog een trede hoger te tillen. Met onze deelname aan het
online trainingsplatform Safety@Mainport (SAM Safety),
een initiatief van Malmberg, iTanks en TNO, hebben we
hier al een aanzet toe gegeven. Speciaal voor de Dow
Safety Street liet Mourik een module in het trainings
platform ontwikkelen waarmee deelnemers hun kennis
van de Dow Life Critical Standards kunnen testen.

Vooruitzichten
De laatste jaren zijn de industriële sectoren waarin de
divisie Industrie actief is, behoorlijk in beweging. Deze
veranderende wereld creëert kansen voor ons. Een
belangrijke ontwikkeling en kans die we waarnemen is dat
opdrachtgevers in binnen- en buitenland bij voorkeur
opdrachten integraal aan één partij uitbesteden. De Raad
van Bestuur heeft daarom besloten de organisaties van
Mourik Global, Mourik Services en G. Bouman Arkel te
integreren. Als één geïntegreerde, brede industriële
dienstverlener hebben we alles in huis om opdrachtgevers
optimaal te bedienen. Het integratieproces start in januari
2018. Gelijktijdig met het integratieproces starten er
verbeterprocessen om een slagvaardige divisie Industrie
te creëren, die blijvend een gezonde marge behoudt en
daarmee een vooraanstaande positie verwerft
in de wereld van morgen.
MOURIK JAARBEELD 2017
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Mourik Turkije
Mourik Endüstriyel Hizmetler Ltd.Şti. in
Turkije houdt zich vooral bezig met
industriële reiniging in de chemische en
petrochemische industrie en catalyst
handling in Turkije. Sinds de oprichting in
2013 heeft deze Turkse Mourik-dochter al
een behoorlijk deel van de raffinaderijen in
Turkije als klant. Veel van deze raffinaderijen bevinden zich in de industriesteden
Izmit en Izmir.
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DIVISIE INTERNATIONAAL
De divisie Internationaal bestaat uit
Mourik Global, Mourik n.v. in België
en Petrogas International.
De omzet en het resultaat
van de divisie Internationaal
zijn in 2017 gedaald.

MOURIK GLOBAL B.V.
Markt en ontwikkelingen
De sterke druk op de wereldwijde olieprijzen houdt
onverminderd aan en heeft blijvend invloed op de
eisen die onze klanten aan hun leveranciers stellen
met betrekking tot prijsstelling. Een rendabele
bedrijfsvoering blijft hierdoor een grote uitdaging voor
Mourik Global. De eerder gemelde reorganisaties en
heroriëntaties zijn afgerond, met wisselend succes.
Ondanks vele succesvol volbrachte projecten, zoals
Shell Singapore, Wesseling, Moerdijk, Arkema, ENI
Taranto, Indorama en Castellon, is Mourik Global er
helaas niet in geslaagd 2017 winstgevend af te sluiten.

Vooruitzichten
De petrochemische sector waarin Mourik Global
opereert, is de laatste jaren flink in beweging. Een
belangrijke ontwikkeling en kans die we waarnemen
is dat opdrachtgevers in binnen- en buitenland bij
voorkeur opdrachten integraal aan één partij
uitbesteden. De Raad van Bestuur heeft daarom
besloten de organisaties van Mourik Global, Mourik
Services en G. Bouman Arkel te integreren. Als één
geïntegreerde, brede industriële dienstverlener
hebben we alles in huis om onze opdrachtgevers
optimaal te bedienen. Het integratieproces start in
januari 2018. Gelijktijdig met het integratieproces
starten er verbeterprocessen om een slagvaardige
divisie Industrie te creëren die blijvend een gezonde
marge behoudt en daarmee een positie verwerft in
de wereld van morgen.

MOURIK N.V. BELGIË
Mourik is in België actief in de civiele en utiliteitsbouw,
bodem- en grondwatersaneringen en industriële
dienstverlening, waaronder catalyst handling, reiniging
en asbestverwijdering.
De omzet van Mourik n.v. is in 2017 met ongeveer
10% gestegen tot 47 miljoen euro en het operationele
resultaat is bedrijfsbreed positief. Het Grondrecyclage
centrum te Kallo (GRC) waarin Mourik n.v. participeert,
heeft een goedgevulde orderportefeuille en sluit het jaar
af met opnieuw goede resultaten.
Globaal bekeken zijn de perspectieven op korte en
langere termijn gunstig, enkel de saneringsmarkt vraagt
bijzondere aandacht. Het tekort aan personeel op de
MOURIK JAARBEELD 2017
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Voor de behandeling en verpakking
van Carbon Black heeft Mourik n.v. in
opdracht van Imerys Graphite &
Carbon Belgium diverse civiele
werken uitgevoerd, waaronder
paalfunderingen, betonwerken,
prefabstructuur, staalbouw,
beplating en afwerking.

arbeidsmarkt met relevante opleiding en ervaring beperkt
onze groei. De toenemende mobiliteitsknelpunten rond
Antwerpen bemoeilijken de werving en zorgen voor
bijkomende kosten aan verloren uren.

Civiel
Dankzij nieuwe significante investeringen in de voor België
belangrijke (petro)chemische industrie, heeft Mourik n.v.
mooie projecten verworven bij onder andere BASF en Ineos.
Verdere geplande investeringen bij Borealis, BASF en Lanxess
zullen in de nabije toekomst zorgen voor voldoende activiteit.
De investeringen in de zorgsector zijn nog steeds
onderhevig aan een laagconjunctuur wat betreft
grootschalige nieuwbouw- en renovatieprojecten. Na het
uitvoeren van de eerste renovatieprojecten in 2015 hebben
wij een goede relatie opgebouwd met een aantal nieuwe
klanten. Ze hebben ons vertrouwen gegeven voor de
uitvoering van diverse projecten, bijvoorbeeld voor
Procter & Gamble, Pfizer en Elia. De marktbewegingen
van de elektriciteitsvoorziening op Europese schaal zorgen
voor een ruim investeringsprogramma bij Elia. Door de
opgebouwde reputatie van Mourik n.v. en de goede
samenwerking in het verleden verwachten we hier aan
te sluiten. De vooruitzichten voor onze renovatieactiviteiten
blijven ook in 2018 uiterst positief.

Milieu

Cleaning en asbestverwijdering
Onze jarenlange ervaring in de industriële reiniging en
catalyst handling leidt ertoe dat wij kunnen rekenen op een
groot aantal vaste opdrachtgevers die onze kennis en service
erkennen en ons steeds opdrachten toevertrouwen.
Voor Total Raffinaderij in Antwerpen hebben we in 2016 de
opdracht gekregen voor de tien eerstvolgende uitvoeringen
van de catalystwissel op de ARDS en de initiële vulling van
de nieuwe reactoren van ROG. De samenwerking is intussen
verder gegroeid, zodat we bij Total een stevige basis
behouden voor de toekomst. Bij Ineos voerden we in
samenwerking met Mourik International de jaarlijkse
catalystwissel succesvol uit.
In de niche van de asbestverwijdering blijft het druk, door
onder ander de langlopende opdracht voor asbest
verwijdering uit treinwagons voor de Nationale Maatschappij
der Belgische Spoorwegen en de raamovereenkomst met de
Stad Gent voor verwijdering van asbest op diverse locaties.

Veiligheid

2017 was een bijzonder druk jaar voor onze milieuafdeling.
Onze orderportefeuille is exponentieel gegroeid door onder
andere grote projecten voor Janssen Pharmaceutica, Ovam,
en tal van nieuwe klanten. Deze markt vertoont echter een
structurele krimp waardoor zowel het aantal projecten als
het margepotentieel daalt. Wij rekenen erop dat de klanten
onze stevige knowhow en flexibiliteit blijven waarderen.
MOURIK JAARBEELD 2017

Verhoogde commerciële inspanningen moeten ons in
staat stellen deze uitdaging het hoofd te bieden. Verder
blijft het installeren en onderhouden van installaties voor
langlopende in-situ saneringen een belangrijk onderdeel
van onze activiteiten.
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De inspanningen met onder andere onze veiligheids
campagne S@M (Safety@Mourik) hebben duidelijk hun
vruchten afgeworpen in 2017. Mourik n.v. laat in 2017
opnieuw mooie veiligheidscijfers zien in lijn met 2016.
Op het gebied van MVO opereren wij conform de Mourik
Gedragsregels en wij dragen deze regels uit naar al onze
gelederen.

HOOFDSTUK 3 – MOURIK IN 2017
DIVISIE INTERNATIONAAL

PETROGAS INTERNATIONAL B.V.
Marktontwikkelingen en strategie
De missie van Petrogas is het bedenken en leveren van
kwalitatief hoogstaande procesinstallaties die onze klanten
in staat stellen het maximale te halen uit de beschikbare
natuurlijke grondstoffen, met een minimale impact op het
milieu. Dit bereiken wij door ‘added value engineering’: wij
bouwen voort op geavanceerde bewezen technologieën
met grote potentie voor innovatie.
De bestaande olie- en gasmarktsegmenten, waarin Petrogas
werkzaam is, staan onder druk en zijn aan het veranderen.
Het aantal wereldwijd te bouwen powerplants zal in de
nabije toekomst drastisch verminderen. Het is algemeen
bekend dat de upstream- (olie- en gaswinning) en
midstreammarkten (transportsystemen) het zwaar hebben
vanwege de lage olieprijzen. Hierdoor zijn de investeringen
bijna volledig tot stilstand gekomen. Voor 2018 is de
verwachting dat het werk in het upstreamsegment verder
afneemt. Petrogas begaf zich in 2017 voornamelijk in het
downstreamsegment - benutting van olie en gas in onder
andere de powersector - waarin de concurrentie heftig is.
Daarnaast bouwen we specials, ofwel one-of-a-kind
installaties. Wij genereren de meeste omzet in het
Midden-Oosten.

De komende jaren baseert Petrogas het beleid op de
ontwikkeling van diverse producten voor onder andere de
chemiesector. Wij streven ernaar de afhankelijkheid van de
powersector en de aanwezige markt in het Midden-Oosten
te verminderen. Het doel is om risico’s te spreiden en te
beheersen en de marktscope te verbreden. De focus ligt onder
andere op uitbouw van de componentenverkoop, zoals
magnetische filters voor de gasindustrie (Blackdust), waterbath
heaters en duplex filters. Het beleid is tevens gericht op het
vergroten van de wendbaarheid en efficiëntieverbetering
van de organisatie.
Verduurzaming staat hoog op onze vernieuwingsagenda.
Wij verdiepen onze kennis in onder andere de markt
segmenten van biomass/syngas, small-mid scale LNG,
bio-LNG, bio-renewable chemical production en electrolysis/
hydrogen production. In deze segmenten tekenen de
contouren van de circulaire economie zich duidelijk af. Dit
biedt een interessant perspectief in de gehele keten van
afvalbewerking tot energieopwekking en productie van
biobrandstoffen in eigen beheer. Voor de eSteamed™
(steamreforming van biomassa) technologie hebben wij een
pilotinstallatie ontwikkeld en gebouwd die in 2018 in bedrijf
wordt genomen bij de TU Delft.

De strategie voor de komende jaren staat in het teken van
transitie van fossiele brandstoffen naar duurzamere manieren
van grondstofgebruik en energieopwekking. Als resultaat
van onze actieve kwalificatiestrategie in de chemiesector
hebben we een prestigieus ‘carbon capture’ project
verkregen van Dow Terneuzen. Voor dit project ontwikkelen
wij een procesinstallatie voor het verwijderen van CO2 uit
hoogovengas. Het gereinigde hoogovengas kan vervolgens
dienen als input voor een naftakraker bij Dow. Lees meer
hierover in het interview met Ton van den Broek op
pagina 82. Daarnaast zijn we bezig met de toekomstgerichte
plastic-to-oil installaties. Op dit moment werken we aan
de ontwikkeling van een project in België. Deelname in
de transformatie van de energiemarkt naar nieuwe
marktsegmenten, met een prominente rol voor renewables
(duurzame hulpbronnen) heeft derhalve onze speciale
aandacht.

Beleid en focus
Conform de prognose hebben wij in 2017 de orderintake
voornamelijk in de powersector gerealiseerd, vooral door
werk uit het Midden-Oosten. Het aantal aanvragen en
engineeringsuren is toegenomen. Dit laatste betekent dat
we in werken met een hogere toegevoegde waarde goed
scoren. In 2017 hebben we engineeringsactiviteiten
uitgevoerd voor het omvangrijke project ‘Ecluse’. Dit project
omvat het ontwerp, de bouw en een onderhoudscontract
voor tien jaar van een stoom- en condensaatleidingnetwerk,
en vijf afleverinstallaties om de stoom af te leveren en te
conditioneren voor gebruik bij diverse afnemers van Ecluse.
MOURIK JAARBEELD 2017
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DIVISIE
BLUE ALP

Ontwikkelingen
BlueAlp heeft vanuit Petrogas een geheel nieuw
procedé ontwikkeld om van plastic weer olie te maken.
In deze nieuwe technologie is in totaal 11 miljoen euro
geïnvesteerd. Het is uitgebreid getest in een pilotplant
in Zwitserland. Ook zijn de benodigde certificaten en
externe testrapporten beschikbaar. Het patent is
aangevraagd en verkregen.

Toekomstgericht businessmodel

Vanuit onze visie op innovatie en
duurzaamheid is begin 2015 de divisie
BlueAlp opgericht om primair de
BlueAlp plastic-to-oil technologie te
ontwikkelen en in de markt te zetten.

In 2017 hebben wij het businessmodel van BlueAlp
uitgebreid geanalyseerd in een brede context van
economische en maatschappelijke ontwikkelingen.
De olieprijs laat een voorzichtig herstel zien, waardoor wij kansen signaleren in nieuwe investerings
verhoudingen. Wij verwachten dat de positieve
olieprijsontwikkeling aanhoudt. Tevens zijn wij
overtuigd van de technologie en de werking daarvan.
Dit schept nieuwe inzichten voor het aanpassen van
het businessmodel en een interessant perspectief
voor potentiële investeerders.
2017 heeft evenals 2016 volledig in het teken gestaan
van de inspanningen om de eerste fabriek te verkopen
en te bouwen. Het feit dat er nog geen fabriek
operationeel is, vormt een belemmerende factor.
Daarom vergt de verkoop van de eerste fabriek meer
inspanningen en tijd. Potentiële opdrachtgevers zijn
aanwezig; wij willen de juiste partner kiezen, met
heldere voorwaarden en acceptabele garanties.

Prognose

Plotplan van een standaard BlueAlp plastic-to-oil/chemicals
installatie, die een oppervlakte van circa 80 x 110 meters
beslaat. Dit is inclusief de ruimte voor het gebouw, de
procesinstallatie-units die buiten staan, infrastructuur,
kantoor en het tankenpark.
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Enkele potentiële opdrachtgevers hebben aangegeven
te willen participeren in BlueAlp en Petrogas, gezien
de brede mogelijkheden van de aanwezige knowhow.
Deze uitdagende ontwikkelingen maken zowel de
financiering als de vervolgstappen complexer. Zeer
zorgvuldige en inhoudelijke trajecten met diverse
partijen hebben ertoe geleid dat we op dit moment
met twee solide potentiële Europese investeerders in
gesprek zijn. De prognose is dat we in de eerste helft
van 2018 een verkooporder voor een operationele
fabriek kunnen tekenen. Participatie in BlueAlp en
Petrogas behoort tevens tot de mogelijkheden. De
verwachting is derhalve dat we in 2018 mogelijk tot
een ander investerings- en businessmodel komen.
Hieruit kunnen andere eigendomsverhoudingen
voortvloeien.

HOOFDSTUK 3
MOURIK IN 2017

OVERIGE
BEDRIJVEN
MOURIK TECHNIEK B.V.
Mourik Techniek is een veelzijdig bedrijf
waar vakmensen met breed inzetbare
knowhow vele basisideeën verder uitwerken en perfectioneren. Mourik Techniek
is dienstverlenend, ondersteunend en
innoverend naar zowel interne als externe
klanten.
Ontwikkelingen
2017 was een beter jaar voor Mourik Techniek dan
2016. De optimalisatie van de kostenbeheersing heeft
zijn vruchten afgeworpen, ondanks de scherpe prijzen.
Door enkele tegenvallende resultaten hebben we de
financiële doelstelling helaas net niet gehaald.
Een nieuwe loot aan de stam, MVOI, is geïntegreerd in
ons pand en op ons terrein in Groot-Ammers. MVOI
zorgt voor de aanleg of aanpassing van ondergrondse
en bovengrondse infrastructuur, gericht op leiding
bouw. Deze samenwerking betekent dat Mourik
Techniek MVOI kan ondersteunen, onder andere met
verbouwingswerkzaamheden, onderhoud van
materieel, productie van onderdelen, magazijn,
voorraadbeheer, en de levering van diverse bussen.
Ook hebben wij in 2017 de weg naar nieuwe markten
bewandeld. Mourik EGP (Exhaust Gas Purification) is als
zusterbedrijf gespecialiseerd in aftertreatmentsystemen
voor industriële toepassingen en voor dieselmotoren
aan boord van binnenvaartschepen. Hiermee geven
we ook invulling aan de innovatieclusters ‘Lifetime
extenders’ en ‘Atmosphere improvers’. Lees meer over de
innovatieclusters op pagina 51. De eerste dempers zijn
inmiddels geplaatst bij de havenpolitie te Rotterdam en
Port of Rotterdam.

Samenwerking en innovaties
Ook met andere zusterbedrijven hebben we mooie
projecten gerealiseerd. Voor Traffic & More hebben wij
20 heavy duty zweepmasten ontworpen en gebouwd.
Verder heeft Mourik Techniek diverse zandfilters en
scrubbers (om)gebouwd. Onze afdelingen engineering
en lifecyclemanagement hebben in een kort tijdsbestek
van vier maanden een complete set calamiteiten
voertuigen gebouwd met op elke wagen een
zelfwerkende robot die pionnen neerzet en weer oppakt.
Deze innovatie heeft positief bijgedragen aan het winnen
van de tender voor het A15-traject. Voor Mourik Services
hebben wij Hydra verder ontwikkeld, onder andere op
het gebied van gebruiksvriendelijkheid. Het ontwerp is
nu productierijp. Tevens hebben wij in samenwerking
met Mourik Services een complete stofsilo voor Tata Steel
in IJmuiden ontworpen, gebouwd en geïnstalleerd.
Wij hebben een innovatieve geïntegreerde hogedruk
swivel en -haspel ontwikkeld en gepatenteerd. Deze
interessante innovatie zorgt voor veiligheid en efficiëntie
bij gebruik van een TLE-koelbundel tijdens cleaningwerkzaamheden.
Het doel voor 2018 is nog slimmer en sneller werken
met oog voor nieuwe technieken en technologie.
De klant staat hierbij centraal.

SERVICE-BUREAU
ZUIDGEEST B.V. (50%)
In 2017 is Zuidgeest weer een 50%-deelneming
geworden, is de herstructurering verder doorgezet en
is er een nieuw hoofdkantoor in Rotterdam betrokken.
De omzet is in 2017 gestabiliseerd met daarbij een
positief resultaat. Door nog beter in te kunnen spelen op
de vraag naar arbeid, verwachten we dat zowel de omzet
als het resultaat voor 2018 zullen stijgen. Om verdere
groei te realiseren behoort een participatie door derden
of samenwerking met andere uitzendorganisaties tot
de mogelijkheden.

BEEK CONTAINER GROEP
NEDERLAND B.V. (75%)
De Beek Container Groep reinigt, repareert en zet
bovengrondse en ondergrondse afvalcontainers uit.
In 2017 heeft Beek het contract voor het repareren en
uitzetten van afvalcontainers voor de Van Gansewinkel
Groep opgezegd. Voor Sita zijn nog wel containers
uitgezet. Helaas is 2017 met een verlies afgesloten
voor deze activiteiten.

MOURIK JAARBEELD 2017

31

’THE PERFECT
MATCH‘
HARMEN REEMST – wil dat een project als een geoliede machine draait.
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HARMEN REEMST – TECHNISCH MANAGER/WERKVOORBEREIDER
MOURIK GROOT-AMMERS

“Ik wil alle neuzen dezelfde kant
op krijgen.”
Spontaniteit behoort niet tot de kwaliteiten die je meteen toedicht aan
een technisch manager. En laten we eerlijk zijn, bovengemiddelde
communicatieve vaardigheden en talent om een verbindende factor
te zijn in een complexe omgeving, zijn in een technische functie ook
niet altijd vanzelfsprekend. Harmen rekent echter resoluut af met deze
vooroordelen. Deze rasechte civieler matcht deelprocessen van
verschillende partijen feilloos met elkaar. Net zolang totdat de perfect
match is bereikt en het project als een geoliede machine in de juiste
richting draait.
“What you see is what you get. No filters”, roept Harmen als we het over zijn
persoonlijkheid hebben. “Zo benader ik ook onze klanten. Open, duidelijk en
proactief communiceren is de enige manier om projecten van zo’n omvang te
managen.” Harmen refereert aan een bijzonder contract dat Mourik Groot-Ammers
in 2017 heeft getekend: een totaalpakket aan onderhoud van zowat 180
kilometer snelweg in opdracht van Rijkwaterstaat. Integraal en veelomvattend:
van grasmaaien in de bermen tot specialistische betonreparaties, van ver
vangen van asfalt tot bewaken van biodiversiteit, you name it. Hier tekenen
zich de contouren af van projectmanagement 2.0. Wanted: een sterk
procesmatig onderlegde, gestructureerde doch creatieve teamplayer met
een helikopterview die zorgvuldig alle belangen afweegt en voor een
win-winsituatie gaat.
Een nieuwe tijd vraagt nieuwe flexibiliteit. Simpel is het niet: “Je neemt niet
klakkeloos alles aan van de opdrachtgever en gaat een gezond kritisch gesprek
niet uit de weg. De klant verwacht ook een scherpe en alerte blik. En wat dacht
je van bewoners, die tien minuten moeten omrijden om thuis te komen?
Het talent van Mourik als bedrijf is dat wij voelsprieten hebben voor de wensen
van de klant én de omgeving. Meerdere wegen leiden naar Rome en je moet
de snelste weg pakken met de minste valkuilen.”
Waar liggen de uitdagingen de komende tijd? “Dit is het allereerste integrale
vaste onderhoudscontract wegen voor Mourik Infra en er komen veel nieuwe
processen op ons af. De realiteit is vooral dat je niet alles van tevoren kunt
vastleggen. Je hebt met zoveel partijen te maken. Stel dat de verlichting opeens
niet optimaal functioneert. Of nog erger, dat er een verkeersongeval gebeurt
waarbij brand ontstaat, met herstelwerkzaamheden aan het wegdek als gevolg.
Deze risico’s brengen we in de afstemmingsfase zoveel mogelijk in kaart om
erop te kunnen anticiperen. Maar let op: het vermogen om creatieve
oplossingen te bedenken en vervolgens daadkrachtig en razendsnel te
handelen, is net zo belangrijk als zaken in workflows gieten. Hoe dan ook,
dit blijft ook voor ons een groeiproces.”
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HOOFDSTUK 4
STAKEHOLDERS

HET GAAT OM
VERTROUWEN

Onze stakeholders zijn personen en bedrijven die belang
hebben bij, invloed uitoefenen op of beïnvloed worden
door onze activiteiten. Om gericht te kunnen communiceren en samenwerken met onze stakeholders, hebben
we onze stakeholders geïdentificeerd en onderverdeeld
in drie groepen: interne, externe en interface stakeholders. We beschrijven de stakeholders aan de hand van
deze drie groepen. Een aantal stakeholders is betrokken
bij zowel onze projecten als bij Mourik als geheel. Wij zijn
immers een projectgestuurde organisatie.

Communicatie met stakeholders

Ook in 2017 hebben we
samengewerkt met verschillende
stakeholders in diverse markt
segmenten. Denk daarbij aan
vernieuwing of aan de samenwerking
met kennispartners, zoals Solar Art.
Daarnaast hebben we uiteraard
intensief samengewerkt met onze
klanten, zoals bij de voorbereiding
en de realisatie van project DOEN
en bij de onderhoudscontracten
met Rijkswaterstaat.

Oprecht, helder en efficiënt communiceren is van
onmisbare waarde voor stakeholdermanagement. Doe
wat je toezegt, en doe geen toezeggingen die je niet
waar kunt maken. Wij willen onze omgeving goed en
adequaat informeren over onze MVO-prestaties en
nieuwe ontwikkelingen. Maar we gaan nog een stap
verder: we gaan de dialoog aan met onze stakeholders
en werken samen aan vernieuwing en verduurzaming.

INTERNE STAKEHOLDERS
Onze interne stakeholders worden direct beïnvloed door
onze activiteiten en zij hebben hier ook een grote
invloed op. Dit zijn onder andere onze medewerkers,
directeuren, Raad van Commissarissen en Raad van
Bestuur. Als familiebedrijf vinden wij het vanzelfsprekend
om goed voor elkaar te zorgen. Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO) is dan ook het
fundament van onze strategie. Wij voeren onze
bedrijfsactiviteiten uit vanuit een breed maatschappelijk
bewustzijn. Om onze medewerkers handvatten te
bieden, hebben wij MVO-gedragsregels opgesteld, zie
pagina 93. De gedragsregels worden besproken en
geëvalueerd met de medewerkers bij indiensttreding en
bij functionerings- en beoordelingsgesprekken.
Onze medewerkers ontvangen regelmatig informatie via
nieuwsbrieven, OR-verslagen, blogs, interne
mededelingen, MVO-campagne, toolboxen, Mourik
Intranet, social media, de Mourik-app, het corporate
magazine ‘See Mourik’ en het Jaarbeeld. Belangrijke
informatie en het laatste nieuws verschijnen dagelijks op
beeldschermen bij de locaties van Mourik Services,
Mourik Vlissingen en Petrogas.
Daarnaast enthousiasmeren wij onze medewerkers
proactief om aan de slag te gaan met concrete
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MVO-thema’s. In 2017 hebben we dit gedaan door
verschillende werkgroepen op te richten. Zo hebben
wij twee Mourik Academy-sessies georganiseerd over
duurzaamheid in aanbestedingen en projecten. Diverse
werkgroepen hebben meegewerkt aan het compliance
programma. Tijdens een innovatiemiddag voor Mourikmedewerkers in ‘Beyond’, stond het thema ‘duurzame
inzetbaarheid’ in de spotlights. De output van deze
dag is gepresenteerd aan het management.
Op zowel strategisch als operationeel niveau waren er
verschillende MVO-overleggen en was er veel aandacht
voor het aanscherpen en implementeren van de Mourik
Sustainability Goals. Ook stonden de MVO-doelstellingen
prominent op de agenda van diverse overleggen, zoals
het managementteamoverleg onder leiding van de
Raad van Bestuur en het centraal inkoopoverleg.
Daarnaast waren er diverse bijeenkomsten waar
MVO-onderwerpen aan de orde kwamen.
De vijf ondernemingsraden (OR-en) vertegenwoordigen
95,43% van de medewerkers in Nederland. Bij de
werkmaatschappijen waar geen ondernemingsraad
actief is, is er een personeelsvertegenwoordiging.
De vijf OR-en binnen Mourik hebben MVO als vast
punt op de agenda. In totaal kwamen de OR-en 45
keer bij elkaar in 2017.

Demolition

leefomgeving, onder andere door continu te
innoveren. Wij nemen deel aan diverse branchebrede
initiatieven. Daarmee vergroten wij de scope van onze
inspanningen om ook de sectoren waarin wij actief
zijn, te helpen met vernieuwing en duurzaam
ondernemen.
Ketenmanagement is een belangrijk onderdeel van
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; het is
immers de keten die het product of de dienst in zijn
geheel beïnvloedt. Ook in 2017 gingen we
gezamenlijk op zoek naar duurzame oplossingen en
alternatieven om waarde toe te voegen en de impact
op de omgeving te verminderen. Een mooi voorbeeld
is de aanbesteding voor een zonnepanelenveld in
Hilversum. Mourik heeft kennispartner Solart Art
betrokken bij de aanbesteding. We hebben out-of-the
box gedacht en onze expertise gebundeld, en samen
hebben we deze aanbesteding gewonnen. Door de
realisatie van dit project leveren wij een tastbare
bijdrage aan een duurzame leefomgeving voor de
Gemeente Hilversum.
In 2017 waren er wederom geen significante veranderingen die van invloed waren op onze waardeketen.

INTERFACE STAKEHOLDERS
EXTERNE STAKEHOLDERS
Samen met onze stakeholders, zoals leveranciers, klanten
en opdrachtgevers, werken wij aan een duurzame

Alle overige stakeholders zijn gebundeld in de groep
interface stakeholders. Dit zijn stakeholders zoals
onze omgeving, de media, de overheid,
belangengroepen en NGO’s.
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Samenwerking met klant voor
grootschalig project in Egypte
Een interessant voorbeeld van samenwerking is die tussen
Siemens en Petrogas, tijdens een indrukwekkend project om
drie powerplants te bouwen in Egypte. Het doel: landelijk
50% meer stroom kunnen opwekken. Petrogas heeft een
gasvoorbewerkingsinstallatie gebouwd om het gas te
filteren, op de juiste temperatuur te brengen en de achterliggende installatie te beschermen, inclusief besturingseenheid.
Vanwege de enorme omvang van het project hechtte
Siemens veel waarde aan een strakke planning.

Omgevingsmanagement

“De korte doorlooptijd was een uitdaging.

Media

Voor een project als dit is dat normaliter
tien à twaalf maanden. Wij hebben in acht
maanden geleverd. Siemens was zeer
tevreden met het resultaat en de opstart
van de plants is zelfs ver vóór de deadline
gerealiseerd.”
Marco Adema - Senior Project Engineer, Petrogas

Omgevingsmanagement voor
bezoekers aan begraafplaats
Het behoeft geen toelichting hoe belangrijk het is dat
bezoekers op tijd aanwezig zijn bij een uitvaart. Als de
reguliere weg naar een begraafplaats afgesloten is
vanwege werkzaamheden, is tijdige en correcte
communicatie daarover van wezenlijk belang.
Advertenties, omleidingsborden, verkeersregelaars: dat
alles is ingezet om bezoekers van een begraafplaats in
Gouda op tijd te attenderen op de gewijzigde
verkeerssituatie. De omleiding was het gevolg van
werkzaamheden: in opdracht van Hoogheemraadschap
van Rijnland werkte Mourik aan een sterkere dijk. Lees
meer over dit project in het hoofdstuk ‘Mourik in 2017’,
pagina 22.

Een woordvoerster van uitvaartonder
neming Yarden, een belangrijke
stakeholder tijdens dit project, over de
samenwerking met Mourik: “Ze sturen ons
elke keer routekaartjes die het meest
actueel zijn. Die informatie delen wij weer.
Mourik zet zelfs verkeersregelaars in,
wanneer er een uitvaart gepland staat
waarbij veel bezoekers worden verwacht.”
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Een essentieel onderdeel van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen is omgevingsmanagement.
Wij gaan in gesprek met onze stakeholders om samen te
werken aan een veilige en bereikbare leefomgeving.
Wij voorzien de omgeving van informatie door middel
van tekstborden op zonne-energie, nieuwsbrieven, social
media, bewonersavonden en persoonlijke gesprekken.

Mourik voert een actief mediabeleid en gaat met
openheid te werk bij contacten met de media.

Overheid
De overheid en autoriteiten zijn belangrijke stakeholders.
Zij bewaken het maatschappelijk belang en zijn
verantwoordelijk voor het welzijn van de burgers. We
moeten voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving,
zowel nationaal als internationaal. Naast de geldende
wet- en regelgeving onderschrijven wij ook een aantal
economische, milieugerelateerde en sociale initiatieven,
zoals ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000, ISO 3834, VCA**,
VCA-P, CO2-Prestatieladder, MVO-Prestatieladder,
Prestatieladder Socialer Ondernemen, BRL’s, Green Deal
Het Nieuwe Draaien en Green Deal Duurzame GWW 2.0.

Belangenorganisaties
Wij nemen actief deel in diverse platforms en zijn
aangesloten bij meerdere brancheverenigingen, zoals
Deltalinqs, Stichting Industriële Reiniging, ORSIMA,
kenniscentrum COSI, Bouwend Nederland, VNO/NCW,
VOMI, BZW, MVO Nederland, Vakgroep Bitumen Werken
en Kring van Veiligheidskundigen.

NGO’s
Een niet-gouvernementele organisatie (NGO) zet zich
in voor een maatschappelijk belang, zoals milieu
bescherming, gezondheid, ontwikkelingswerk
enzovoorts. In 2017 hebben we met diverse NGO’s nauw
samengewerkt. Met Stichting Blauwzaam hebben we
het convenant Circulair Ondernemen opgezet voor
bedrijven uit de regio, om gezamenlijk aan circulariteit te
werken. Daarnaast hebben we de Green Deal Duurzame
GWW 2.0 ondertekend. Het doel: samen met de markt
ervoor zorgen dat duurzaamheid ‘business as usual’
wordt in 2020. De afspraken uit de Green Deal hebben
wij geëffectueerd in een aantal projecten, zoals de
reconstructie van Traverse N226 bij Leusden in samen
werking met Provincie Utrecht.

Centrale onderwerpen en dilemma’s
In 2017 hebben wij met onze interne stakeholders veel
aandacht besteed aan de toenemende schaarste op de
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COMMUNICATIE STAKEHOLDERS
MIDDEL

DOELGROEPEN

BOODSCHAP

FREQUENTIE

Jaarbeeld

Alle doelgroepen

Alle indicatoren

Jaarlijks

Corporate magazine See Mourik

Relaties, medewerkers

Projectnieuws

Halfjaarlijks

MVO-/veiligheidscampagne

Medewerkers

Wij zijn 'Mourik-proof'

Tweemaandelijks

Personeelskrant Mourik Open

Medewerkers en gepensioneerden Intern nieuws

Driemaandelijks

Algemene voorwaarden

Leveranciers

MVO-voorwaarden

Bij elke inkoopopdracht

MVO-gedragsregels

Medewerkers

Kernwaarden en gedragsregels

Continu

Intranet

Mourik-netwerkgebruikers

Intern en extern nieuws

Continu, circa 100 nieuwsberichten
per jaar en de meest actuele
informatie over onder andere MVO en
innovaties

Website

Alle doelgroepen

Extern nieuws

Continu nieuws- en projectberichten

Social media

Alle doelgroepen

Klein MVO-nieuws, interactie

Continu

E-mail

Alle doelgroepen

Actuele info

Continu

Toolboxen

Productiemedewerkers

MVO-thema's

Maandelijks

Personeelsbijeenkomsten

Medewerkers

MVO-beleid

Jaarlijks

PSU (Project Startup)

Combinanten, onderaannemers

MVO-beleid op het project

Bij aanvang project

Leveranciersbijeenkomsten

A-leveranciers

Rondetafelgesprek over MVO- en
CO2-initiatieven

Driemaandelijks

Omgevingscommunicatie

Omwonenden

Hinderbeperking en informeren

Tijdens projecten

arbeidsmarkt en het tekort aan technisch opgeleid
personeel. Wij merken dat onze medewerkers zeer
geïnteresseerd zijn in programma’s met betrekking tot
duurzame inzetbaarheid. Dit komt onder andere doordat
Mourik lange dienstverbanden kent en te maken heeft
met vergrijzing. De personeelsfunctionarissen hebben
deze thema’s besproken op de P&O-strategiemiddag en
tijdens de regelmatige overleggen van diverse P&Oprojectgroepen. Ook de OR heeft deze thema’s diverse
malen geagendeerd. De uitkomsten zijn verwerkt in de
herijkte HRM-strategie en zullen resulteren in concrete
projecten, die we in de loop van 2018 opstarten. Meer over
de herijkte HRM-strategie is te lezen in het hoofdstuk
‘Investeren in mensen’ op pagina 59.
Klanten, waaronder Rijkswaterstaat, zijn belangrijke
stakeholders en hechten veel waarde aan partnership in
een samenwerking. Mourik vervult daarbij een steeds
grotere expertrol. De gezamenlijke uitvoering van project
DOEN, in het kader van de Marktvisie, gaf nieuwe impulsen

aan het ontwikkelen van samenwerking, gestoeld op
wederzijds vertrouwen en openheid, en erkenning van
elkaars belangen en risico’s, met kwaliteit als absolute
prioriteit. Met de integratie van de divisie Industrie en
het herpositioneren van de divisie Infra geven wij tevens
gehoor aan de wens van onze klanten om integraal te
worden bediend.
Innovatie is een strategische pijler, en daarmee een
materieel thema. Vernieuwing is en blijft een cruciale
voorwaarde voor een positieve reputatie van Mourik in
relevante markten. Dat blijkt uit de continue stake
holdersdialoog met zowel onze externe stakeholders
als onze medewerkers. Innovatie is ook noodzakelijk
om de continuïteit van ons bedrijf te waarborgen.
Daarom hebben wij ons innovatiebeleid verder inhoud
en structuur gegeven: we hebben onder andere negen
innovatieclusters geformuleerd op basis van het
gedefinieerde toekomstbeeld. Meer hierover in ons
innovatiekatern ‘Innovatiekracht’ op pagina 49.
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AAD DE KRAAUW – ASSET MANAGER BIJ

HET HAVENBEDRIJF ROTTERDAM

“Als Mourik iets op de markt brengt,
is het gevalideerd”
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft grote ambities. Een daarvan, zo stelt CEO Allard
Castelein in het jaarverslag 2017, is de haven te ontwikkelen tot dé plaats waar de
energietransitie gestalte krijgt. Die ambitie sijpelt door in alle lagen van de
organisatie, bijvoorbeeld bij de aanschaf van nieuw equipment. Zo is Asset
Manager Aad de Kraauw sinds kort de trotse ‘eigenaar’ van het eerste hybride
patrouillevaartuig van Nederland: de RPA 8.
De hybride aandrijving van dit patrouillevaartuig bestaat uit twee dieselmotoren,
elk 382 kW sterk, en twee hybride elektromotoren van 175 kW. “Als we hybride varen,
wordt één dieselmotor uitgeschakeld, de andere geeft dan energie aan de elektromotoren.” Dat is goed voor het milieu, want hybride varen levert een CO2-emissiereductie
op van 20-25% ten opzichte van de traditionele manier van varen. De optimale
belasting van één dieselmotor creëert tevens een goede omstandigheid voor
uitlaatgasnabehandeling. In de nabije toekomst gaan we deze combinatie van
technieken ongetwijfeld vaker zien, want vanaf 2019 geldt voor onder andere
binnenvaartschepen met een vermogen tot 300 kW de nieuwe EU Non-Road Mobile
Machinery Stage V-emissienorm voor de uitstoot van NOx en fijnstof. Een jaar later zijn
motoren boven de 300 kW aan de beurt. “Dat is een enorme stap”, zegt Aad. “Vergelijk
dit met het verschil van Euro2 naar Euro6 in de auto-industrie, maar dan in één keer.”
Motorleveranciers kunnen de nieuwe norm nog niet autonoom halen. “Bij de
Zeehavenpolitie Rotterdam had Mourik EGP (Exhaust Gas Purification) samen met
Multronic N.V. al laten zien dat je met nabehandeling van uitlaatgassen nog veel meer
kunt bereiken.” Zo werkt het: de uitlaatgassen van de motoren worden aan boord
behandeld met katalysatoren en roetfilters, om uiteindelijk 85-95% schoner uit
geblazen te worden. Dit zogenaamde after treatment system is volledig slim bestuurd
en verzamelt continu data die helpen het proces verder te perfectioneren.
“We hebben gekozen voor Mourik EGP om een aantal redenen. Onder andere
vanwege de bewezen betrouwbaarheid, kwaliteit, eenvoud en de compactheid van
het systeem. Het intelligente besturingssysteem is ook belangrijk. Dat verzamelt
namelijk data die ons helpen de inzetbaarheid te verhogen. En dat is weer belangrijk
om sneller en beter te anticiperen op allerlei calamiteiten die kunnen voorkomen in
de haven. Onze klant is kritisch en wij moeten 24/7 paraat staan.” In de loop van het
jaar worden ook andere patrouilleschepen, zoals de RPA 10 en 11 uitgerust met deze
hybride toepassing met after treatment system van Mourik EGP; dat gebeurt in de
vorm van een retrofit.
“Na diverse andere ervaringen is het fijn dat Mourik een product op de markt brengt
dat in de praktijk gevalideerd is. Dat brengt een grote mate van zekerheid en
betrouwbaarheid met zich mee."
Het RPA 8 patrouilleschip is het eerste hybride vaartuig in zijn soort. Maar dit is niet
het enige wat het een bijzonder vaartuig maakt. Het heeft bijvoorbeeld een licht
gewicht aluminium romp en een zogeheten hull vane: een horizontale vleugel aan
de achterzijde die de weerstand van het vaartuig in het water vermindert.
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’KIEZEN VOOR
ZEKERHEID‘
AAD DE KRAAUW – is sinds kort de trotse ‘eigenaar’ van het eerste hybride patrouillevaartuig van Nederland.
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Nachtwerk
Infrawerkzaamheden veroorzaken altijd
in meer of mindere mate overlast voor
weggebruikers. Dat is niet te vermijden.
Om de overlast zoveel mogelijk te
beperken, zijn we ook regelmatig
's avonds en 's nachts aan het werk. Er zijn
dan minder weggebruikers die hinder
ondervinden en de werkzaamheden
kunnen vlot uitgevoerd worden.
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HOOFDSTUK 5
REGEREN IS VOORUITZIEN

CONTINUÏTEIT
OP LANGE
TERMIJN
Corporate Governance
Goed ondernemerschap,
betrouwbaarheid, klantgerichtheid,
transparantie én het toezicht daarop
vormen de basis van de corporate
governancestructuur van Mourik.
Wij opereren binnen heldere
juridische en financiële kaders; het
risicobewustzijn is breed verankerd
in de organisatie. De continuïteit op
lange termijn borgen wij door een
gediversifieerde onderneming te
zijn met een gezonde financiële
basis en een goed rendement.
Wij werken aan de implementatie
van onze strategie en hechten
waarde aan een balans tussen de
belangen van verschillende
stakeholders.

Raad van Bestuur
Een effectief bestuur is onontbeerlijk voor een strategie
van innoveren en samenwerken. De Raad van Bestuur
stelt de visie, missie, strategie en doelstellingen vast.
Uitvoering geschiedt mede door de divisies en
dochterondernemingen, waarvoor de directies
verantwoordelijkheid dragen. De directies rapporteren
aan de Raad van Bestuur. De taken en werkwijze van de
Raad van Bestuur zijn vastgelegd in het opvolgingsplan
van 2012. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor
het gevoerde beleid dat gericht is op de realisatie van
strategie en doelstellingen van de vennootschappen en
de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling. Tevens
is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor naleving
van alle relevante wet- en regelgeving en voor het
beheersen van de risico’s verbonden aan de onder
nemingsactiviteiten.
De Raad van Bestuur bestond eind 2017 uit twee
personen, ieder volledig zelfstandig onbeperkt bevoegd.
Belangrijke besluiten worden evenwel op basis van
unanimiteit genomen. In het kader van collegiaal
bestuur heeft ieder lid van de Raad van Bestuur een
individueel aandachtsgebied waarbij ieder lid een aantal
stafafdelingen aanstuurt. Kees Jan Mourik draagt de
integrale verantwoordelijkheid voor de gehele
onderneming en de specifieke verantwoordelijkheid
voor de extern gerichte commerciële activiteiten, en
is eindverantwoordelijk voor veiligheid. De aandachts
gebieden van Rimco de Groot zijn de interne bedrijfs
voering, financiële verslaglegging en de daarbij
behorende interne controle, compliance, ICT, HRM,
en Marketing en Communicatie. Beide leden zijn echter
bij nagenoeg alle vergaderingen aanwezig.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te
houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de
algemene gang van zaken in de vennootschap en de
met haar verbonden onderneming. De Raad van
Commissarissen bestaat sinds 1 september 2015 uit
twee onafhankelijke leden, onder wie ten minste een
financieel deskundige. Eind 2017 hebben wij met
succes een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen
geworven. De heer C.M. Kloet heeft ruime management
ervaring in de branches waarin Mourik actief is.
Op 1 januari 2018 vond zijn officiële benoeming plaats.
Er is geen separate auditcommissie of remuneratie
commissie. De Raad van Commissarissen bespreekt in
haar periodieke vergaderingen met de Raad van Bestuur
de algemene gang van zaken (orderportefeuille en
bijzondere projecten), de materiële onderwerpen
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ORGANIGRAM
Joh. Mourik & Co. Holding B.V.
Groot-Ammers
Raad van Commissarissen
A. Vos - voorzitter
P.B.M. Boels
C.M. Kloet (vanaf 1 januari 2018)

Raad van Bestuur
J.C. Mourik – voorzitter
R. de Groot

Divisie
Infra

Divisie
Industrie

Divisie
Internationaal

Divisie
BlueAlp

Overige
bedrijven

» Bovengrondse en
ondergrondse
infrastructuur
» Natte infrastructuur
» Milieutechniek
» Projectontwikkeling
» Staalconstructies
» Utiliteitsbouw
» Conservering
(vanaf 01-01-2018
divisie Industrie)
» Betonrenovatie
» Verkeersmanagement
weg en water

» I ndustriële services
(mechanisch/
cleaning/civiel)
» Industriebouw
» Total Tank Care
» Milieutechniek

»
»
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» Nieuwe plastic-to-oil
technologie
» Verkoop, realisatie en
aftermarket/service
van plastic-to-oil
plants

» Onderhoud en
nieuwbouw van
materieel, apparatuur
en staalconstructies
» Afvalcontainerservices
» Uitzenden van
technisch personeel

Industriële services
Catalyst Handling
Turnkey gasinstallaties
Industrie- en
utiliteitsbouw
» Milieutechniek

(continuïteit, innovatie, veiligheid en compliance) zoals
beschreven in de paragraaf 'Materialiteitsanalyse' op
pagina 9, en de financiële gang van zaken. Op de agenda
van de Raad van Commissarissen stonden in 2017 daarnaast
de volgende beleidskwesties:
» Strategie divisies
» Samenstelling Raad van Bestuur en
Raad van Commissarissen
» Bezetting directies en remuneratie
» Risico-inventarisatie en compliance
» Veiligheid/kwaliteit/arbeidsomstandigheden/milieu/ethiek.
Over deze thema’s zijn tevens presentaties gegeven.
» Toekomstig verdienmodel
» Innovaties
» Samenwerking Mourik-bedrijven

Governancestructuur
Mourik is een besloten vennootschap. Er is een scheiding
van verantwoordelijkheden tussen de Raad van Bestuur die
de onderneming bestuurt, de Raad van Commissarissen die
toezicht houdt op de Raad van Bestuur, de Stichting
Administratiekantoor Joh. Mourik & Co. Holding 2010, die
stemrecht heeft over de aandelen, en de certificaathouders
van de aandelen. De Stichting Administratiekantoor Joh.
Mourik & Co. Holding 2010 benoemt de leden van de Raad
van Bestuur en van de Raad van Commissarissen. Het
bestuur van de Stichting Administratiekantoor wordt
benoemd door de leden van de Stichting. Het stichtingsbestuur van vijf personen bestaat uit familieleden en niet-familieleden. Mourik is geen beursgenoteerde onderneming, de
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certificaten zijn in handen van de familie Mourik.
De certificaathouders zijn zeer betrokken bij gover
nancevraagstukken. Daarbij geldt als uitgangspunt
dat Mourik een duurzaam familiebedrijf blijft met als
kernwaarden een langetermijnrendement en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hoewel het
bedrijf niet wettelijk verplicht is om de Nederlandse
Corporate Governance Code (hierna de Code) toe te
passen, hanteren de Raad van Bestuur en de Raad van
Commissarissen zoveel mogelijk de principes en ‘best
practice’-bepalingen van de Code. In de Code verankerde beginselen over integriteit en transparantie zijn
voor Mourik een belangrijke leidraad. De toegepaste
bepalingen uit de Code zijn verwerkt in de statuten van
de onderneming, het reglement van de Raad van
Commissarissen en het familiestatuut. De aandeelhouders hebben op de vennootschap het zogenaamde
verzwakte structuurregime van toepassing verklaard.

Veelzijdig karakter
De organisatie kenmerkt zich door een diversiteit van
activiteiten en markten die wij bedienen en door een
decentrale structuur. Divisies vormen de kern van ons
internationale concern. Stafafdelingen met een
professioneel en gericht blikveld ondersteunen de Raad
van Bestuur bij de implementatie en uitvoering van
strategische besluiten. De zetels in de Raad van Bestuur
zijn niet zodanig verdeeld als bedoeld in artikel 166 en
276 van het burgerlijk Wetboek Boek 2. De reden hiervan
is dat primair geselecteerd wordt op basis van geschikt-
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heid. In de toekomst krijgt bij gelijke geschiktheid een
vrouwelijke kandidaat de voorkeur. Mourik staat te allen
tijde open voor zowel mannen als vrouwen in haar
zoektocht naar senior posities, inclusief de posities op
het niveau van Raad van Bestuur en/of Commissarissen.
Personalia van de Raad van Bestuur en Raad van
Commissarissen vindt u op pagina 46 en 47. De Lijst van
Deelnemingen is opgenomen op pagina 90. Het organigram van de bestuurlijke structuur staat op pagina 42.

Bedrijfscultuur
Binnen Mourik gelden de ‘Gedragsregels Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen’, zie pagina 93. In deze
gedragsregels hebben wij elf belangrijke waarden
verwoord. Alle medewerkers van Mourik dienen deze
gedragsregels te respecteren en er proactief naar te
handelen. Deze gedragsregels dragen we ook breed uit als
wij samenwerkingsverbanden aangaan met ketenpartners,
zoals leveranciers en onderaannemers. Wij geloven in
intrinsieke motivatie in gedragskwesties en werken eraan

onze medewerkers te motiveren om te allen tijde naar
onze gedragsregels te handelen, door voorwaarden
te scheppen voor een gezond werkklimaat, zonder
‘shaming en blaming’. Volgens de geldende corporate
governanceprincipes draagt een gedragscode ook bij
aan het beheersen van risico’s. Door continu te
analyseren, te rapporteren en te toetsen aan de Mourik
Gedragsregels kunnen wij de risico’s op adequate wijze
beheersen. Het naleven van ons MVO-beleid is tevens
geborgd in de contracten die wij aangaan met onze
ketenpartners. Concreet gaat het over een MVO-bewustzijn met expliciet genoemde waarden als ethiek en
integriteit. In het buitenland gelden de genoemde
gedragsregels en de hoogwaardige richtlijnen van onze
opdrachtgevers die wij als global contractor naleven.
Eind 2017 hebben 73 stafmedewerkers dilemmatrainingen gevolgd, van wie 67 medewerkers actief in
Midden-Nederland en 6 in Zuid-Nederland. Dit is 27%
van de doelgroep. Een compliancemanager bewaakt
dit traject in samenwerking met de afdeling P&O.
Deze dilemmatrainingen worden gegeven in Nederland.

Brug Berg aan de Maas
Mourik Limburg heeft, in de combinatie Mourik Dynniq, in 2016
en 2017 groot onderhoud uitgevoerd aan de brug bij Berg aan de
Maas. Hierbij is een fietspad aan de brug bevestigd. Schepen
mochten geen hinder ondervinden van de renovatie. Mourik
moest echter ook een steiger bouwen aan de onderkant van de
brug om aan de stalen brugconstructie te kunnen werken en om
het betondek te vervangen. In verband met de doorvaarhoogte
was dit een behoorlijke uitdaging. De oplossing? Die was heel
bijzonder: de hele brug is 1,30 meter opgevijzeld, zodat Mourik
veilig kon werken en scheepvaart nog mogelijk was.
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"OM EEN CONCURRERENDE EN
ONDERSCHEIDENDE ROL TE
BLIJVEN SPELEN, MAAKT MOURIK
DE SLAG NAAR VERREGAANDE
DIGITALISERING. ECHTER, MET
BEHOUD VAN DE KERNWAARDEN
VAN ONS FAMILIEBEDRIJF."
Jaap van der Welle

Manager Corporate ICT

In 2018 staat de uitbreiding van het expliciete compliancebeleid wereldwijd nog niet op de agenda, omdat wij
dit eerst in Nederland goed willen uitrollen. Wij
constateren dat wij ons integriteitsbeleid meer moeten
concretiseren, maar wij achten de doelen voor 2020 nog
steeds haalbaar: een externe toetsing op integriteit en
eerlijk zakendoen voor de Nederlandse Mourik-bedrijven. In 2018 gaan de stuurgroepen MVO en Compliance
aan de slag om integriteit nog breder op de kaart te
zetten op basis van onze kernwaarden.

Organisatie van duurzaamheid
De borging van duurzaam ondernemen gaat via een
formele organisatie die bestaat uit diverse werk- en
taakgroepen. In de Mourik Sustainability Goals 2020
zijn coördinatoren aangewezen per kernthema met
materiële onderwerpen. Ze rapporteren hierover aan
de Raad van Bestuur. De voortgang en ontwikkeling
worden vanaf 2011 via de reguliere planning, control
en rapportagecyclus gevolgd en bestuurd. De Raad
van Bestuur is verantwoordelijk voor de voor Mourik
relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.
Om de voortgang van de realisatie van de Sustainability
Goals nog beter te bewaken en bij te sturen, heeft de
stuurgroep MVO in 2017 de MVO-prioriteiten en
plannen aangescherpt en uitgewerkt. De stuurgroep
ressorteert onder direct toezicht van de Raad van
Bestuur, die hier ook een bijdrage aan levert.
De thema’s zijn geëvalueerd en opnieuw geclusterd
conform de SMART-criteria. De thema’s innovatie en
transparantie zijn expliciet toegevoegd als meetlatten
van duurzaamheid.

Remuneratie
De Raad van Commissarissen stelt de bezoldiging vast
van de leden van de Raad van Bestuur. Het bezoldigingsbeleid is erop gericht om gekwalificeerde personen aan
te trekken, te behouden en te motiveren om de
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doelstellingen van Mourik te realiseren. Hierbij spelen
ervaring in (internationale) activiteiten van Mourik en
hoogwaardige managementkwaliteiten een grote rol.
De bezoldigingsstructuur bevordert de belangen van
Mourik op middellange en lange termijn en zet niet aan
tot het nemen van risico’s die niet passen binnen de
vastgestelde strategie. De bonus van de leden van de
Raad van Bestuur en directies wordt hoofdzakelijk
bepaald op basis van de inzet en behaalde doelstellingen en is niet direct omzet- of resultaatgericht. Bij de
vaststelling van de hoogte en de structuur van de
bezoldiging worden tevens niet-financiële indicatoren
meegewogen die relevant zijn voor de langetermijnwaardecreatie van Mourik.

Risicomanagement
Het doel van risicomanagement is om proactief om te
gaan met onzekerheden maar ook om gecontroleerd
kansen te benutten. Het vertrekpunt is het structureel
identificeren van risico’s, beperken van bedreigingen en
maken van weloverwogen keuzes bij het nemen van
belangrijke beslissingen. Het creëren van een open en
transparante bedrijfscultuur bevordert een gezond
risicobewustzijn. Gedurende het verslagjaar stond
risicomanagement hoog op de agenda van het management. Mourik heeft risicobeheersingsmaatregelen
genomen door middel van expliciet gemaakte normen
en waarden en een control framework, waarin ook
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Vaarwegmarkering
Traffic & More past maatregelen toe om het wegverkeer in
goede banen te leiden, maar plaatst ook steeds vaker
scheepvaarttekens. Met de overname van Protonna is deze
discipline sterk uitgebreid. Protonna produceert en levert
vaarwegmarkeringen zoals boeien, ballenlijnen, kribbakens
en aanverwante materialen.

interne procedures en instructies zijn opgenomen.
De besturing van complexe, veelal integrale projecten, waarbij
de aannemer in toenemende mate een expert- en partnerrol
op zich moet nemen, is een onderwerp waaraan de Raad van
Bestuur veel aandacht besteedt. Naast algemene beheersingsmaatregelen nemen wij ook specifieke maatregelen gericht
op onder andere project-, valuta-, rente- en koersrisico’s, zie
de ‘Risicoparagraaf’ op pagina 16. De Raad van Bestuur is
eindverantwoordelijk voor de opzet van de interne risicobeheers- en controlesystemen en monitoring van de naleving.
In het kader van het risicobeleid analyseren wij ten minste
eenmaal per jaar per werkmaatschappij de risico’s met een
mogelijke impact op bedrijfsvoering, veiligheid en gezondheid,
imago, klanten, en/of financiële consequenties. In het
algemeen is het interne risicobeheerscontrolesysteem
adequaat en effectief. Wij treffen proactief maatregelen om
risicosystemen waar nodig te versterken. In 2018 heeft Mourik
in het kader van risicobeheersing nieuwe procedures
ontwikkeld rondom het aannemen van grote contracten. Dit
naar aanleiding van het saneren van het Thermphos-terrein.

Digitalisering
Onze bedrijfsvoering verplaatst zich sterk in de richting van
het digitale domein. Steeds meer bedrijfsprocessen worden
geautomatiseerd en innovaties hebben vaak een IT-component in zich. Vergaande digitalisering en automatisering
brengen kansen maar ook bedreigingen en risico’s met zich
mee. Daarnaast stelt de hieraan gekoppelde wet- en regel

geving steeds hogere eisen aan onze organisatie.
Voorbeelden hiervan zijn de hernieuwde dataprivacywetgeving en de eisen aan onze informatievoorziening
vanuit de diverse ISO-certificeringen. Om hieraan
blijvend te voldoen implementeren wij continu
geavanceerde technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Deze laten wij periodiek toetsen door
externe partijen. In het kader van het vernieuwde
complianceprogramma is de werkgroep Informatiebeveiliging actief. Deze werkgroep heeft als doel adequate
beheersmaatregelen te nemen om de bedreigingen en
risico’s volledig te mitigeren, met als basis het informatiebeveiligingsbeleid. In 2017 hebben wij onze procedures
en gedragscodes voor het gebruik van IT-middelen en
social media verder geactualiseerd. Ze zijn vervolgens
geïntegreerd in het personeelsdossier en het in- en
uitdiensttredingsproces. In 2017 hebben wij onverminderd gewerkt aan het verhogen van het bewustwordingsniveau bij onze medewerkers met betrekking tot
het gebruik van IT-middelen en social media. Diverse
publicaties en blogs in de interne communicatiemedia,
en extra attentiewaarde door het thema informatie
beveiliging actief te positioneren in de algemene
veiligheidscampagne hebben bijgedragen aan een
bewuste mindset van onze mensen. Ook voor de digitale
veiligheid geldt het Mourik-principe: ‘We doen het veilig
of we doen het niet’.
Voor ICT beschikken wij over een informatieplan, een
informatiebeveiligingsplan en een calamiteitenplan voor
een nog betere waarborging van de continuïteit. Jaarlijks
doet Deloitte een security check van de kwaliteit en
veiligheid van ICT.

Controlemechanismen
Mourik hanteert diverse systemen, procedures,
richtlijnen en normen op het gebied van administratieve
organisatie en interne controle, kwaliteit, arbeids- en
milieuvoorschriften, ethisch handelen en veiligheid.
De operationele en financiële voortgang wordt
maandelijks geanalyseerd. De inrichting van deze
analyses en verslaggeving is tevens vastgelegd in
handleidingen en procedures. Wij laten vele van deze
procedures beoordelen door interne en externe audits.
Bij afwijkingen, calamiteiten en overtredingen stellen
wij altijd een intern onderzoek in, naast eventuele
onderzoeken door derden. Indien nodig passen wij de
procedure aan of leggen wij een sanctie op. In 2017
hebben externe partijen diverse audits gehouden op de
naleving van de belastingwetgeving en veiligheids- en
milieuregels. In het kader van ons integriteitsprogramma
hebben we een klokkenluidersregeling opgesteld. We
hebben volgens een 'in control' actieplan gewerkt om
het risicomanagement te versterken. De Raad van
Bestuur overlegt regelmatig met de directies over de
risico’s en maatregelen ter beperking hiervan.
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PERSONALIA
J.C. (Kees Jan) Mourik (1966) is in 2008 toegetreden
tot de Raad van Bestuur en sinds januari 2013
voorzitter. Zijn ambitie is om het succes van het
familiebedrijf Mourik voort te zetten, waarbij de
organisatie zich verder ontwikkelt tot een belangrijke
speler op het gebied van integrale dienstverlening en
multidisciplinaire projecten. Kees Jan is ervan
overtuigd dat samenwerking, innovatie, transparantie
en duurzaamheid de belangrijkste pijlers zijn voor de
continuïteit van Mourik.

J.C. (KEES JAN) MOURIK

Voorzitter Raad van Bestuur

RAAD VAN BESTUUR
R. (RIMCO) DE GROOT

Raad van Bestuur

Ir. J.A. (Jaap) Kruijt (1951)
Directeur Mourik Groot-Ammers
en Mourik Infra. “Veiligheid, kwaliteit, kennis en kunde zijn
vanzelfsprekende voorwaarden.
Een goede sfeer en vertrouwen
maken het echte onderscheid.
Leidende doelen zijn klantvriendelijkheid en een proactieve rol voor
Mourik als volwaardige partner.”

R. (Raymonde) Wagemaker
(1964) is per 1 januari 2018
eindverantwoordelijk voor Mourik
Services en dochterbedrijven en
voor de divisie Mourik Industrie.
“De divisie Industrie zal zich de
komende jaren transformeren
naar een leverancier van totaaloplossingen die klant-denken en
maatwerk leveren voorop stelt.”

IR. J.A. (JAAP) KRUIJT 

R. (Rimco) de Groot (1974) is per 1 januari 2016
toegetreden tot de Raad van Bestuur en als CFO
verantwoordelijk voor de financiële zaken van Joh.
Mourik & Co. Holding en haar dochtermaatschappijen.
Rimco hecht veel waarde aan een open en transparante
bedrijfscultuur, gebaseerd op respect en vertrouwen.
De cultuuraspecten van samenwerken, alsmede
compliance, risicomanagement en innovatie zijn
de speerpunten van zijn beleid.

W.J. (Walter) Deelen (1965)
Directeur Mourik Limburg en
Mourik Infra. “Het begrijpen van
elkaars belangen, met begrip
voor ieders rol en hierin actief
meedenken in oplossingen,
vraagt een steeds beter inzicht
in elkaars problematiek, en de
juiste wil om hier samen tot een
oplossing te komen.”

J. (John) Barends (1957)
Algemeen directeur Mourik
Services en dochterbedrijven.
John wil met de Mourik-bedrijven de beste multidisciplinaire
industriële dienstverlener
worden.

W.J. (WALTER) DEELEN 

DIVISIEDIRECTEUREN INFRA EN INDUSTRIE
R. (RAYMONDE) WAGEMAKER
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J. (JOHN) BARENDS 

A. (Arend) Vos (1954) is per 17 juni 2010
benoemd tot lid van de Raad en is vanaf
september 2012 voorzitter. Arend Vos is
onder andere commissaris van Vebego
International en AutoBinck Group.
C. (Cor) Kloet (1952) is per 1 januari 2018
benoemd tot lid van de Raad van
Commissarissen. Cor Kloet is onder
andere bestuursvoorzitter van Vrienden
GGZ De Hoop.
P.B.M. (Pierre) Boels (1962) maakt deel
uit van de Raad sinds 8 december 2011.
Pierre Boels is CEO van Boels Holding/
Boels Rental.

C. (COR) KLOET

RAAD VAN COMMISSARISSEN
A. (AREND) VOS

P.B.M. (PIERRE) BOELS

C. (Chris) van der Ree (1969) Directeur
(CEO) Petrogas. “Samenkomen is een
begin, bij elkaar blijven is voortgang,
samenwerken is succes.” Dit is de beste
definitie van teamwork voor Chris. "Binnen
Petrogas zie je al deze puzzelstukjes
naadloos samenkomen. Het samenwerken en samen blijven is een rode draad bij
Petrogas. Dit geldt voor de duurzame
relatie met de klant en voor de langdurige
dienstverbanden van onze mensen."

R. (Ronny) Bertels (1968) Directeur
Mourik n.v. (België). ”Mourik België
koestert haar reputatie op de markt. Wij
willen niet de grootste, wel de beste zijn.
Klanten moeten kunnen rekenen op onze
vakkennis, inzet en aanpak. En als er dan
toch iets fout loopt, moeten we door een
constructieve dialoog de beste oplossing
kunnen aanreiken.”

D. (Dirk-Jan) Westendorp (1965)
Directeur Mourik Global. “De bedrijfs-filo
sofie van Mourik Global is gebaseerd op
de combinatie van technology leadership
en customer intimacy. Wij willen weten
wat er speelt bij de klant en daar een
passend antwoord op geven met onze
innovaties.” Het vermogen om te
veranderen, vindt Dirk-Jan essentieel voor
Mourik Global en het hele team.

R. (RONNY) BERTELS

DIVISIEDIRECTEUREN INTERNATIONAAL
C. (CHRIS) VAN DER REE 

D. (DIRK-JAN) WESTENDORP
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WIJ INNOVEREN,
VOOR EEN WERELD MET
OPTIMALE KWALITEIT
VAN LEVEN VOOR HUIDIGE
EN TOEKOMSTIGE
GENERATIES.

HOOFDSTUK 6 - JAARBEELD 2017
INNOVATIEKRACHT

INNOVATIEKRACHT

KANSEN ZIEN
EN GRIJPEN
De veranderingen en vernieuwingen in de wereld volgen elkaar in
een razend tempo op. Mis je de boot als organisatie, dan kan dit
negatieve gevolgen hebben voor je continuïteit. Durf je jezelf
steeds opnieuw uit te vinden, dan maak je de toekomst. Wij zien
veranderingen als kansen, anticiperen erop en richten een scherpe
blik op nieuwe relevante ontwikkelingen, baanbrekende
technologieën en innovatieve businessmodellen.
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VISIE
TOEKOMST BEGINT MET VISIE
Door in samenwerking met onze klanten en andere stakeholders een sterk
toekomstbeeld van Mourik neer te zetten, kunnen wij beter en eerder anticiperen op
verschillende ontwikkelingen. De toekomst is per definitie niet met zekerheid te
bepalen. Wij kunnen hier echter zelf vorm aan geven: door trends goed in de gaten te
houden en daar vervolgens gezamenlijk met de wereld om ons heen op te acteren.
De vraag is: wat moeten we vandaag doen om morgen succesvol te zijn?

Visiebijeenkomst

Proces

De deelnemers van de intensieve visiebijeenkomst op
een herfstachtige middag in oktober waren het unaniem
met elkaar eens: toekomst begint met visie. Om het
toekomstbeeld concreet en praktisch te houden, hebben
we rondom ieder van onze negen strategische clusterthema’s een clusterteam samengesteld. De toekomstbeelden van elk cluster vormen gezamenlijk de eerste
stap in een reeks om van ideeën succesvolle business te
maken. In enkele intense uren hebben alle deelnemers
enorme stappen gemaakt om zo efficiënt mogelijk
vernieuwing te omarmen. Hoe je dat doet? Door
verbinding te maken, binnen en buiten de organisatie.
Door inhoudelijke kennis te verzamelen over tendensen
en evolutie van technologieën, en door deze kennis te
delen. Door de toekomst inzichtelijk te maken, kritisch te
zijn en ambities uit te spreken. Op naar de volgende stap!

Vernieuwing moet integraal deel uitmaken van
de gehele bedrijfsvoering om succesvol te zijn. Een
gedegen innovatieproces is dan ook noodzakelijk.
Daarin werken we, vanuit de ontwikkelingen die
we in de wereld om ons heen signaleren,
stapsgewijs naar concrete projectresultaten. We
verdiepen ons in onze externe omgeving en
maken een vertaalslag naar kansen voor Mourik.
Deze kansrijke ideeën werken we vervolgens uit
tot toegepaste voorstellen. Na beoordeling en
prioritering door de divisies kan een voorstel via
pilots uitgroeien tot succesvolle en vernieuwende
projecten. Deze vroegtijdige aansluiting met de
operationele organisatie en andere betrokken
stakeholders zorgt voor een verbeterde verzakelijking van innovatieve projecten.

"INNOVEREN IS EEN ABSOLUTE VOORWAARDE
OM OP LANGE TERMIJN SUCCESVOL ZAKEN TE
BLIJVEN DOEN."
Dirk-Jan Westendorp
Directeur Mourik Global, tijdens de visiebijeenkomst
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STRATEGISCHE CLUSTERS
Mourik staat bekend als innovatief en ondernemend. In alle branches zorgt nieuwe
technologie voor een ongezien tempo van verandering. Hoe gaan wij om met
deze trends? Hoe kunnen we een radicale transformatie realiseren in onze markten?
Dit zijn dingen die ons bezighouden. De innovatieclusters vormen de strategische
thema’s waarbinnen wij de toekomst willen maken.

Lifetime
Extenders

1
Circular
Economists

4
Mobility
Enablers

7

Energy
Optimizers

2
Knowledge
Masters

5
Atmosphere
Improvers

8

Uptime
Maximizers

3
Data
Value-adders

6
Future
Creators

9

Onze visie op innovatie is opgedeeld in negen strategische clusters, die de opkomende value drivers
weergeven die we identificeren binnen onze markten. De innovatieprojecten die we selecteren hebben
raakpunten met een of meerdere van deze clusters.
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INNOVATIE
Case

TOEKOMSTBEELD

CASE

Kijk hoe snel de wereld om ons heen verandert. Inzicht
krijgen in de ontwikkelingen is bepalend voor onze visie en
strategie. Zonder toekomstbeeld geen innovatie. Onze
toekomstmakers zijn continu bezig om ontwikkelingen te
identificeren en deze te vertalen naar mogelijkheden voor
Mourik. Denk bijvoorbeeld aan de vraag hoe het Europoortgebied zich de komende tien jaar zal ontwikkelen. Een
helder beeld van de toekomst geeft richting aan onze
innovatieprojecten.

Een kans is nog erg abstract en
veelomvattend, maar is wel de basis
voor toegepaste en concrete cases.
Een case is te vangen in een eerste
businessplan, dat we kunnen toetsen
aan impact, timing, investering en een
pilotplan met doelen, planning,
resources en budget. Dit maakt de
case beter te beoordelen.

TOEKOMSTBEELD

KANS

Kans

30

KANS

Medepioniers
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CASE

18

Nieuwe Cases

We spreken over kansen, wanneer je externe
ontwikkelingen en trends vertaalt naar wat
deze kunnen betekenen voor Mourik óf hoe Mourik
hierop in kan spelen. Wat kan Mourik bijvoorbeeld
betekenen voor de aanleg van infrastructuur voor nieuwe
energie? Deze kansen verzamelen we centraal om de
impact in te kunnen schatten en om prioriteit te geven.

PROCES
6

Pilots

4

Pilots
Afgerond

PILOT

PROJECT
(Door)ontwikkelen en voorbereiden om in de markt te zetten. Het project
vormt de daadwerkelijke opmaak voor een succesvolle marktintroductie.
Het is essentieel om in deze fase meteen alle ketenpartners te betrekken.
We moeten ons richten op technische ontwikkeling maar ook kijken naar
andere essentiële disciplines om de innovatie te laten landen in de
business. Succesvolle innovatieprojecten kunnen leiden tot
businessextensie en mogelijke spin-offs.

PROJECT

BUSINESS

Doel:

8.0

Innovatiesentiment
PILOT

BUSINESS

We gebruiken pilots om in een vroegtijdig
stadium praktijkinzichten te krijgen. Binnen
gecontroleerde kaders van tijd en middelen
kunnen we snel de praktische haalbaarheid
aantonen. Dit geeft ons inzicht om cruciale
keuzes te maken over bijvoorbeeld investeringen in de realisatie van het project. Go of no go?
Afhankelijk van de keuze: een nieuw pilotplan of
een projectplan.

Het doel is om vernieuwingen te
implementeren in de operationele
organisatie. Dit is de laatste fase en
kunnen we beschouwen als de
succesvolle transformatie van het
toekomstbeeld naar de realiteit. Het
idee is volledig opgenomen in de
organisatie en in de markt.
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EVOLUTIE
VAN THEORIE
NAAR PRAKTIJK
In 2017 hebben wij grote stappen gemaakt in het stimuleren, stroomlijnen en
toekomstproof maken van innovatie. Het InnoTeam heeft samen met vele andere
enthousiaste Mourik-medewerkers gewerkt aan de wereld van morgen.

Morgen begint vandaag
Een optimale kwaliteit van leven voor huidige en
toekomstige generaties kan vanzelfsprekend worden
als we samen aan de wereld van morgen werken.
Maar morgen begint vandaag. En dit betekent dat wij
nu al concrete stappen maken door kansen te
vertalen naar praktische innovatieve oplossingen.
Denk bijvoorbeeld aan energie-efficiëntie van onze
opdrachtgevers, of aan de ontwikkelingen op het
gebied van mobiliteit. Maar ook aan kennis, data en
robotica. Neem nou de laatste innovatie van Mourik:
een volledig geautomatiseerd systeem dat verkeerskegels op de weg plaatst tijdens een wegafzetting,
veilig en efficiënt.

Materieel boekt zichzelf met
Internet of Things
Dit jaar heeft Mourik de allereerste gloednieuwe
LoRa Geolocation tags ontvangen van kennispartner
KPN. LoRa is een volgende generatie mobiel
netwerk, speciaal ontwikkeld voor Internet of
Things-toepassingen. De tags zenden regelmatig
een signaal uit dat wordt opgevangen door de
LoRa-masten in de omgeving. De tijd die het signaal
nodig heeft om de mast te bereiken, bepaalt de
locatie van de tag. Voor Mourik ligt de focus op het
nauwkeurig monitoren van materieel. Met behulp
van deze technologie boekt materieel kortweg
zichzelf op het juiste project. De tweede helft van
2017 stond in het teken van testen. De eerste

"INNOVEREN, VERNIEUWEN EN SAMENWERKEN:
DEZE INGREDIËNTEN MOETEN IN JE DNA
ZITTEN. HIERVOOR GAAN WIJ HET JUISTE
KLIMAAT CREËREN."
Rimco de Groot
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lid Raad van Bestuur, tijdens de visiebijeenkomst

De Hydra Robotic Exchanger Cleaner slaagde
met glans voor zijn praktijktesten in 2017. De grootste
test doorstond de autonome bundelreiniger in het
najaar tijdens een grote onderhoudsstop bij een van
onze klanten in de petrochemie. De hoge reinigingsgraad bij het inwendig reinigen van allerlei type
bundels oogstte veel lof. Tijdens de reiniging verzamelt
Hydra bovendien diepgaande informatie over de
bundel, wat klanten helpt verder inzicht te krijgen in
de conditie van hun systemen.

resultaten laten zien dat wij 60 tot 80% van het
onbemande materieel op alle dynamische en
complexe projecten op automatische wijze kunnen
administreren.

Pilot AR Safety Training
De toepassing van augmented reality (AR) voor
industriële trainingen is geen toekomstmuziek meer.
Samen met TCC hebben wij de eerste AR-training
voor industrieel personeel vormgegeven. Die
ervaring heeft de toegevoegde waarde van AR
aangetoond bij het doorlopen van de Laatste
Minuut Risico Analyse. Deze trainingsvorm versterkt
het bewustzijn van een veilige omgeving en het

veiligheidsbesef in het algemeen. Begin 2018
starten de eerste trainingen met AR om onveilige
situaties real time adequaat te herkennen.

Van idee tot een volwassen,
hoogwaardige techniek
Hydra is een sprekend voorbeeld van deze
evolutie. Tijdens de grootste turnaround in de
geschiedenis van een raffinaderij in de Europoort
zwaaide het Hydra-team van Mourik de scepter op
de spuitplaats. De autonome bundelreiniger Hydra
5 stal de show met zijn grootste praktijktest tot nu
toe. De klant was onder de indruk van de hoge
reinigingsgraad die Hydra behaalde.
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NAAR 2020
De weg naar de toekomst loopt langs

zoals kennisinstituten en start-ups. Onze ambitie is
om in het innovatienetwerk een waardering van 8.0
te oogsten voor het ‘innovatiesentiment’.

belangrijke mijlpalen. Onze doelstellingen
tot en met 2020 hebben wij in 2017 concreet
gemaakt. De stip aan de horizon moet goed

2019 en verder

zichtbaar zijn, is onze mening.

2018
In 2018 brengen wij visie en strategie in lijn met het
toekomstbeeld. Daarna bepalen wij hoe wij het
innovatiebeleid van de divisies daarmee kunnen
integreren. Wij doorlopen het innovatieproces
structureel. Zo kunnen we vanuit externe ontwikkelingen en trends de vertaling maken naar concrete
toegepaste innovaties. De aanvoer van nieuwe cases
groeit consequent door het groter wordende
innovatienetwerk van collega’s en externe connecties,

In 2019 ronden we meerdere innovatieprojecten
af. Deze passen in de visie en strategie van de
Mourik-divisies en in het toekomstbeeld van onze
branches. Hierdoor wordt gevalideerd dat het
geschetste toekomstbeeld de juiste context
biedt om koers te bepalen en om concrete
innovatieprojecten te kunnen plaatsen. Deze
duidelijkheid leidt tot een stroom aan nieuwe
cases en een groeiende verbinding met onze
stakeholders, ketenpartners en andere relevante
externe connecties. Onze visie in 2020 beslaat
een volledig geïntegreerd toekomstbeeld, visie
en strategie. Ze zijn up-to-date en worden
gevoed en gedragen door alle Mourik-disciplines.

Verbinding zoeken
In het najaar van 2017 kwamen alle innovatieclusters bij elkaar om hun visie te
delen. Een van de doelen was het verbinden van clusters: met welke andere
clusters wil je samenwerken om de stip op de horizon van jouw cluster te bereiken?
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WIJ PIONIEREN,
INSPIREREN, MOTIVEREN
EN INNOVEREN. WIJ ZIJN
TOEKOMSTMAKERS.
The future is ours.

Samenwerken bij Air Liquide
Een mooi staaltje multidisciplinaire samenwerking. In de
Hyco 3 turnaround bij Air Liquide in Bergen op Zoom
werkten Mourik Services, Mourik Vlissingen, Mourik
International en Unidense Technology GmbH nauw
samen en slaagden er zo in de krappe deadline van de
klant te halen. Naast het reguliere turnaroundwerk
voerden zij ook een aantal bijzondere werkzaamheden
uit. Het ging hierbij om de catalystwissel van de reactor,
het vervangen van een fakkeltip en de vervanging van
de zogeheten ‘cold collector’ van het waterstoffornuis.
De klant zag slechts één Mourik, maar kreeg wel de
maximale meerwaarde uit de samenwerking tussen de
verschillende Mourik-bedrijven.
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ACTIEF EN
BETROKKEN
De veranderende markt en de
complexiteit van ons werk stellen

Strategische thema’s
Onze herijkte HRM-strategie beslaat zes strategische
thema’s. De volgende drie thema’s staan bovenaan onze
prioriteitenlijst.

Recruitment en Onboarding
De schaarste op de arbeidsmarkt, de ‘war for talent’, de
ontwikkelingen in de wet- en regelgeving: om goed
voorbereid te zijn op een veranderende arbeidsmarkt,
zien wij Recruitment en Onboarding als een speerpunt
van onze HRM-Strategie. In 2018 nemen wij de employer
branding van Mourik onder de loep. De optimalisatie van
het werving- en selectieproces en het ontwikkelen van
een onboardingprogramma staan eveneens op de
agenda.

steeds hogere eisen aan het werk- en
denkniveau van onze medewerkers
enerzijds en aan een cultuur van
inspirerend leiderschap anderzijds. In
2017 hebben wij onze HRM-strategie
herijkt en verder gestructureerd.
Doelen van deze strategie zijn het
aantrekken en behouden van
kwalitatief goede medewerkers in
alle functies, en het stimuleren van
hun actieve betrokkenheid,
motivatie en professionele
ontwikkeling.

Talentontwikkeling
Het behouden van talent is een actueel thema binnen
Mourik. Met een goed doorstroom- en ontwikkelbeleid
willen wij managementinformatie genereren over onze
talenten. Tegelijkertijd kijken wij naar de marktvraag.
Welke kennis, ervaring en vaardigheden moeten wij
ontwikkelen om ze aan te laten sluiten bij de huidige
en toekomstige vraag van de klant? En hoe behouden
wij daarbij ons DNA van ondernemerschap en sociale
cohesie? Wij zijn al geruime tijd bezig met dit thema,
bijvoorbeeld in het Mourik Development Program.
In de herijkte strategie is hier gerichte aandacht voor in
de vorm van een structurele waarborging van talent
ontwikkeling. We doen dit door onder andere de
kwaliteiten van medewerkers in kaart te brengen,
Mourik-competenties per divisie te bepalen en
ontwikkelprogramma’s beleidsmatig uit te breiden.

Duurzame inzetbaarheid
Vergrijzing is een van de ontwikkelingen waarop wij
als bedrijf en als maatschappij moeten anticiperen en
acteren. Wij willen onze mensen zo lang mogelijk
gezond en fit houden. Duurzame inzetbaarheid geeft
antwoord op de vraagstukken van flexibiliteit en
levenslang leren, en biedt medewerkers mogelijkheden
om over de grenzen van hun vakgebied te kijken.
In de afgelopen jaren hebben wij diverse instrumenten
ontwikkeld om de duurzame inzetbaarheid van onze
mensen te bevorderen. De uitdaging is het waarborgen
van die inzetbaarheid door verdere professionalisering,
in het licht van de wendbare organisatie. In 2018 maken
wij alle initiatieven op dit gebied inzichtelijk. We
ontwikkelen een plan van aanpak, gebaseerd op de
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TOTALE PERSONEELSBESTAND
31-12-2017 | Naar regio, type werk, arbeidsovereenkomst en geslacht

599

590

M 599
V0

M 481
V 109

Staf bepaald
Staf onbepaald

Productie bepaald

146

M 116
V 30

195

M 161
V1

62

M 48
V 14

49

53

M 40
V9

M 52
V1

3

M3
V0
Totaal

M 1.172 / V 119
Midden-Nederland

M 319 / V 30
Zuid-Nederland

349

Totaal

224

M 209 / V 15
België

De overige HRM-thema's zijn Beoordelen/Functioneren,
HR-processen en Automatisering, en Compliance. Deze
speerpunten zijn van groot strategisch belang. Wij richten
ons in eerste instantie op de eerste drie thema’s, om de
noodzakelijke focus aan te brengen. Temeer omdat

“2017 STOND BIJ ONS IN HET TEKEN
VAN DE GEWENSTE COMPETENTIES VAN
ONZE MENSEN VOOR DE TOEKOMST.
VOOR DE DIVISIE INDUSTRIE ZIJN DIT:
SAMENWERKEN, ONDERNEMERSCHAP
EN DUURZAAMHEID.”
HRM-manager, divisie Industrie
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83

M 78
V5

M = Man
V = Vrouw

M5
V0

bestaande programma’s, verrijkt met nieuwe methodieken.
Ook staan een specifiek 50+ programma en een
bedrijfszorgplan op de agenda voor 2018.

Jolinda Wissink

60

M 35
V 25

5

Totaal

1.291

Productie onbepaald

162

M 195
V0

Totaal

143

M 113 / V 30
Rest van de wereld

Beoordelen/Functioneren en HR-processen
onlosmakelijk hiermee verbonden zijn. De thema’s
Compliance en Automatisering behoren tot de
overkoepelende strategische thema’s, waarvoor
overstijgende bedrijfsbrede structuren ingericht zijn. In
2018-2020 willen wij vanuit de HRM-strategie een
verdiepingsslag maken in deze structuren.

Opleidingsprogramma’s
Met onze opleidingsprogramma’s richten wij ons op alle
niveaus binnen de organisatie. Naast management
development hebben wij meerdere programma’s om
vakmanschap te ontwikkelen, zoals allround cleaner,
allround machinist, montagewerker (mechanisch) en
diverse BBL-trajecten voor pijpfitter, bankwerker en
logistiek medewerker. Het tweejarig traineeship
projectengineer draait om het opleiden van mbo'ers en
hbo'ers tot projectengineer/werkvoorbereider. Bij de
persoonlijke ontwikkelingstrajecten en individuele
maatwerkopleidingen, gebaseerd op functievereisten of
ambities van de medewerker, zoeken wij aansluiting met
de vragen van opdrachtgevers en de uitkomsten van de
jaarlijkse evaluatiegesprekken. De inhoud kan divers zijn,
bijvoorbeeld een expertiseopleiding in de tankenbouw,
QA/QC of op het gebied van kwaliteitsontwikkeling,
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ZIEKTEVERZUIM
Midden-Nederland (in %)

Zuid-Nederland (in %)

Productie

7,01

Productie

6,87

Staf

3,03

2,41
1,40

Ziek
Totaal

2,66

2,74

Middel
(8-42 dagen)

Lang
(>42 dagen)

België (in %)

2,26
1,13

0,97

0,66

Kort
(0-7 dagen)

1,94

Staf

Ziek
Totaal

0,89

0,73

Kort
(0-7 dagen)

2,57

2,04

Middel
(8-42 dagen)

Lang
(>42 dagen)

Per land (in %)
Nederland / M 5,41 - V 4,79
Productie

België / M 3,60 - V 1,0

Staf

3,45

3,95
2,06

Overig

5,37

0,48
0,23

0,5

1,33

2,58

2,3

1,96

Kort
(0-7 dagen)

1,73

1,68

0,89

0
Ziek
Totaal

2,25

0,5

0,42

Middel
(8-42 dagen)

Lang
(>42 dagen)

veiligheid en gezondheid. In 2017 hebben wij verder
invulling gegeven aan een leidinggevendeprogramma. Dit
programma is opgesteld voor medewerkers die een stap
maken naar een leidinggevende functie. Het bestaat uit
externe trainingen gericht op het leidinggeven en interne
workshops om de nieuwe leidinggevende wegwijs te
maken in de processen en procedures.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid
De nadruk ligt op ondersteuning bij leefstijlaanpassingen
in de vorm van bewegen, gezonde voeding, voldoende
ontspanning en stoppen met roken. Trainingen met deze
thema’s helpen onze mensen om hun werkzaamheden op

Ziek
Totaal

Kort
(0-7 dagen)

0

0

Middel
(8-42 dagen)

Lang
(>42 dagen)

een gezonde wijze in te vullen. In het kader van
duurzame inzetbaarheid hebben wij in 2017 diverse
opleidingen en trainingen georganiseerd, zoals ‘Slim
omgaan met fysieke belasting’ en ‘Fit for Job’. Deze
trainingen leveren een bijdrage aan de bewustwording
van een eigen levensstijl en de verantwoordelijkheid
hiervoor. Ze bieden handvatten bij het concreet
vormgeven van gezondheidsbeleid in alle levensfases.
Ten slotte blijft de aandacht voor verzuim, preventie en
interventies per individu of groep een speerpunt. Alle
genoemde programma’s richten zich op medewerkers in
alle levensfases en bieden begeleiding op maat voor
zowel starters, als medewerkers in hun midcarrière, en
collega’s in de afrondende fase van hun loopbaan.
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PERSONEELSVERLOOP
31-12-2016 | Totaal 2.030

Instroom | Totaal 207
132

1.154
man

man

vrouw

vrouw

336
213

116

33

126

10

14

4

14

31

14

40

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

MiddenNederland

ZuidNederland

België

Rest van de
wereld

MiddenNederland

ZuidNederland

België

Rest van de
wereld

1.270

367

227

166

Uitstroom | Totaal 230

0

142

14

0

37

14

31-12-2017 | Totaal 2.007
1.172

114

1

man

vrouw

vrouw

37

31
7

man

3

319

27
10

119

209

30

15

30

113

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

MiddenNederland

ZuidNederland

België

Rest van de
wereld

MiddenNederland

ZuidNederland

België

Rest van de
wereld

121

32

40

37

Functioneren en beoordelen
Mourik heeft zich als doel gesteld om jaarlijks een
verslag van het functioneringsgesprek vast te leggen.
Van ten minste 65,6% van de medewerkers die in 2017
werkzaam zijn in Nederland is een dergelijk verslag in
het dossier aanwezig. De verhouding van de
beoordeelden productie/staf is 54,7% productie en
45,3% staf, waarvan 90,9% man en 9,1% vrouw. In- en
uitstroom beïnvloeden de frequentie van de gesprekken.
Een aantal bedrijven van de divisie Infra hanteert een
tweejaarlijkse beoordelingscyclus. We streven
voortdurend naar een kwalitatieve verbetering van de
gesprekken. Bij indiensttreding komen werkgever en
medewerker een proeftijd overeen. Mourik informeert
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1.291

349

224

143

medewerkers over hun functioneren en de ontwikkeling
van hun verdere loopbaan bij Mourik vóór het einde van
de proeftijd en minimaal een maand voorafgaand aan de
afloop van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Opleidingen
In 2017 hebben 757 Nederlandse medewerkers in totaal
19.572 uur aan 1.506 opleidingen en trainingen besteed,
waarbij 1.921.021 euro is geïnvesteerd. Gemiddeld is dit
26 uur per medewerker, die een opleiding heeft gevolgd.
Productiemedewerkers hebben in Nederland 13.780 uur
tijdens werktijd aan (bij)scholing besteed en
stafmedewerkers 5.792 uur, waarvan 164 uur door
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vrouwelijke stafmedewerkers. In België is gemiddeld
25 uur per medewerker aan opleidingen besteed,
hierbij is 22.223 euro geïnvesteerd.

Personeelsbezetting
Begin 2017 waren er 2.030 medewerkers werkzaam.
Het aantal medewerkers in loondienst bij de Mourikbedrijven daalde eind 2017 naar 2.007 medewerkers. In
2017 waren er bij benadering 5.000 personen onder
verantwoording van Mourik actief. Veel werkzaamheden,
zowel in de industrie als in de infra, zijn onderhevig aan
de weersomstandigheden. In de winterperiode zijn er
bijvoorbeeld minder ingeleende medewerkers. Een
substantieel deel van de werkzaamheden wordt
uitgevoerd door personeel van onderaannemers en
inleners, onder andere uitzendkrachten die onder

supervisie van Mourik actief zijn. Het gaat vooral
om productiefuncties, uitgevoerd door mannelijke
medewerkers. De uren van ingeleend personeel
worden in veel gevallen wel geregistreerd vanwege de
voortgang van werken, maar zijn niet altijd herleidbaar
naar de persoonsgegevens.

Verhouding arbeidscontracten
In Midden-Nederland steeg de bezetting met 2%
(21 medewerkers); in Zuid-Nederland steeg de bezetting
met één medewerker. Het aantal medewerkers dat
werkzaam is in België is in 2017 met drie medewerkers
gedaald. Eind 2017 waren in de rest van de wereld 23
medewerkers minder in dienst. Nieuwe medewerkers
krijgen vaker een contract voor bepaalde tijd; in 2017
groeide dit aantal naar 110 medewerkers.

In opdracht van Mourik Groot-Ammers voert Mourikdochter G. Bouman Arkel reinigings- en conserveringswerkzaamheden uit aan de staalconstructie van een grote
fabriekshal van NS Treinmodernisering in Haarlem.
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LEEFTIJDSOPBOUW MOURIK
31-12-2016 (aantal per leeftijdscategorie)

In dienst (aantal per leeftijdscategorie)
65+ / 2

65+ / 58
M 51 / V 7

60-64 / 169

M1/V1

< 20 / 4

60-64 / 2

M4/V-

M2/V-

20-24 / 58

M 161 / V 8

M 141 / V 14

55-59 / 249

30-34 / 213

M 230 / V 19

M5/V1

55-59 / 10

M 55 / V 3

25-29 / 155

< 20 / 6
20-24 / 33

M 10 / V -

M 30 / V 3

50-54 / 19
M 18 / V 1

M 194 / V 19

2.030
M 1.829 / V 201

50-54 / 320

45-49 / 26

207

M 25 / V 1

35-39 / 230

25-29 / 35
M 32 / V 3

M 193 / V 14

M 197 / V 33

40-44 / 18

M 288 / V 32

M 17 / V 1

40-44 / 240
M 213 / V 27

45-49 / 334
M 295 / V 39
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35-39 / 28
M 27 / V 1

30-34 / 28
M 26 / V 2
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"IN DE TOEKOMST HEBBEN WIJ MEER JONGE VAKMENSEN
NODIG. IK DRAAG MIJN KENNIS GRAAG OVER EN LEER ZELF
OOK NOG WAT BIJ. HOE? DOOR OPEN TE STAAN VOOR
ELKAARS TALENTEN EN DEZE ZO GOED MOGELIJK IN
TE ZETTEN VOOR MOURIK."
Martin van Goor

voorman schilder

Personeelsverloop

Ziekte

In 2017 kwamen 207 medewerkers nieuw in dienst. Van de
medewerkers die in dienst kwamen, hadden 113 medewerkers
eind 2017 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Gedurende 2017 hebben 230 medewerkers Mourik verlaten,
waardoor de totale bezetting daalde met 23 medewerkers.
Twee medewerkers verlieten Mourik omdat ze langer dan twee
jaar arbeidsongeschikt waren. In 2017 overleden helaas in actieve
dienst vijf medewerkers. Mourik ondersteunt de collega´s en
ook de nabestaanden waar mogelijk.

Ziekteverzuim is een continu aandachtspunt. Niet alleen
vanwege de hoge kosten en verstoring van de werkprocessen die gepaard gaan met verzuim, maar vooral
ook vanwege de zorg om de gezondheid van onze
collega’s. In 2017 is het ziekteverzuim gedaald naar 4,94%.
In 2016 was het totaal verzuim 5,18% en in 2015 4,89%.

CAO
Bij Mourik is voor 92% van de medewerkers een Collectieve
Arbeidsovereenkomst (CAO) van toepassing. In Nederland is
dit 97% en in België is voor iedere medewerker een collectieve
regeling van toepassing.

Uit dienst (aantal per leeftijdscategorie)

31-12-2017 (aantal per leeftijdscategorie)

65+ / 36

< 20 / 1

65+ / 24

M 29 / V 7

M1/V-

M 23 / V 1

25-29 / 34
M 30 / V 4

55-59 / 10

M 76 / V 5

M 151 / V 8

M9/V1

M 12 / V -

M8/V1

20-24 / 81

60-64 / 159

20-24 / 10

60-64 / 12

< 20 / 9

25-29 / 156
M 143 / V 13

55-59 / 249

30-34 / 210

M 230 / V 19

M 10 / V -

M 190 / V 20

50-54 / 17

230

M 14 / V 3

M 209 / V 21

30-34 / 31
M 30 / V 1

2.007
50-54 / 322

M 1.813 / V 194

45-49 / 25

35-39 / 225
M 198 / V 27

M 292 / V 30

M 23 / V 2

40-44 / 33
M 31 / V 2

35-39 / 33
M 26 / V 7

45-49 / 335
M 297 / V 38

40-44 / 225
M 199 / V 26
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JANKO REIJNTJES – ALLROUND LASSER MOURIK SERVICES

“Orbitaal lassen: daar gaat mijn hart
sneller van kloppen."
Aanschouw hier een vakman 2.0. Techniek heeft geen geheimen meer voor
hem, maar zijn enorme drive om zich te blijven ontwikkelen en zijn honger naar
kennis en nieuwe skills brengen hem naar de hoogtepunten van revolutionaire
innovaties in zijn vakgebied. Een gezonde ambitie spat van hem af:
“Ik wil de beste zijn in mijn vak!”
Zijn niet aflatende motivatie en behoefte aan afwisseling voerden hem naar
Curaçao, Mexico, Sicilië, India en Noorwegen. Onder de vleugels van Mourik heeft
hij daar mooie klussen geklaard. Lassen met perslucht, probeer het maar. Vakwerk
in het kwadraat, voor minder doet Janko het niet. Toen hij in 1995 in dienst kwam
bij Mourik, heeft hij dan ook alle denkbare lascertificaten behaald: deze allround
TIG-lasser last met hetzelfde gemak aluminium of roest- en hittevast staal (P5).
Zijn tikkeltje onrustige geest zorgde ook voor een onderbreking van zijn loopbaan
bij Mourik. Na een jaar keerde hij terug naar ‘zijn werkfamilie’: het gras was niet
groener aan de overkant. Gelukkig had Mourik een nieuwe uitdaging voor hem
in petto: als voorman had hij directe contacten met de klant op locatie en stuurde
hij een team aan.
De verschuiving van fysieke naar gerobotiseerde arbeid is al langer een trend in de
industriële branche, waar Mourik sinds de jaren 50’ van de vorige eeuw kind aan
huis is. Maar nog nooit was de automatisering zo vergevorderd. “Ik ben nu meer
programmeur dan lasser, maar kan mijn vakkennis nog steeds goed verwerken in
het instellen van lasprogramma’s.” Janko is tevreden met deze nieuwe stap: “Hier
versmelten als het ware mijn nieuwe en oude kennis en kunde.”
Er zijn legio voordelen. Het werk is fysiek veel minder zwaar en je kunt bijzondere
materialen lassen, bijvoorbeeld voor gebruik in de voedingsindustrie. De lastemperatuur is aanzienlijk lager. De materiaalspanning en dus de kans op beschadiging is
daardoor veel kleiner. Energie-efficiëntie, veiligheid en continuïteit van het
lasproces zijn de overige wapenfeiten. “En laten we eerlijk zijn,” sluit hij af met een
brede glimlach, “het oog wil ook wat. Het resultaat bij orbitaal lassen is echt een
plaatje om te zien.”

Orbitaal lassen
Orbitaal lassen is een geautomatiseerd TIG-lasproces om pijpverbindingen te
maken. De term ‘orbitaal’ is afkomstig van het Latijnse ‘orbita’ (baan van een
hemellichaam). Wij passen orbitaal lassen toe in een rechte baan rondom
een buis om lasverbindingen zeer nauwkeurig en toch snel te maken. Een
medewerker stelt het orbitaalsysteem in en een machine legt de las. Orbitaal
lassen is geschikt voor ronde buizen, leidingen en een groot aantal ronde
objecten die je daarmee kunt verbinden, zoals flenzen.
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’VAKWERK IN
HET KWADRAAT‘
JANKO REIJNTJES – laat zijn oude en nieuwe kennis en kunde versmelten.
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Veiligheid = voorbereid zijn
Mourik n.v. in België heeft in september
en oktober 2017 gedurende vier dagen
veiligheidsworkshops georganiseerd.
Daarbij kwamen diverse onderwerpen
aan bod, zoals chemische brandwonden,
werken met slijpmachines, opbouw van
stellingen en uiteraard het gebruik van
blusmiddelen bij brand.
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HOOFDSTUK 8
VEILIGHEID

SAFETY@MOURIK

Veiligheid heeft zich bij Mourik
in 2017 verder ontwikkeld als
vaste kernwaarde in de gehele
bedrijfsvoering. Ons nieuwe
veiligheidsconcept S@M is de
personificatie van alles wat we doen
om eigenaarschap en leiderschap te
demonstreren en te verankeren in de
organisatie. Veiligheid is onze ‘licence
to operate’ naar al onze stakeholders.
De belangrijkste basis voor succes
is veiligheid die uit onszelf komt.
S@M helpt ons daarbij.

Veiligheidsbeleid
Permanente verbetering ten aanzien van veiligheid
leeft in de organisatie. We zijn er nog niet in geslaagd
om onze doelstelling van nul ongevallen te realiseren.
Dat maakt dat iedereen zich ervan bewust is dat
permanente aandacht en inspanning vereist zijn om
veiligheid op een hoger plan te brengen. Onze
overtuiging is dat alle ongevallen te voorkomen zijn.
Daar moeten we, onafhankelijk van onze functie,
allemaal maximale effort in steken. Individueel en
gezamenlijk houden we vast aan ons credo: zie het,
zeg het, en los het samen op. Zodat iedereen dagelijks
veilig naar en van zijn werk gaat.
Wij willen alle medewerkers die onder ons toezicht
en onze leiding werken, veilig laten werken. Onze
inspanningen om dat te bereiken hebben we concreet
gemaakt en dragen we consistent uit binnen de
organisatie en op onze werken. We benoemen steeds
onze eigen permanente aandachtspunten en houden
vast aan waarden die we verankeren in onze bedrijfs
voering. Daarmee bereiken we een veiligheidscultuur
waarin veiligheid een constante waarde is. Hieruit volgt
vanzelfsprekend: we doen het veilig of we doen het niet.
Tijdens een speciale bijeenkomst hebben alle directies
en de Raad van Bestuur een begin gemaakt met het
reviewen en verder definiëren van onze uitgangspunten
en kernwaarden. Daarnaast hebben zij overeen
stemming bereikt over veiligheid als specifieke
kernwaarde voor onze bedrijven, en hun commitment
hieraan uitgesproken. Dit standpunt is tijdens de S@M
Veiligheidsdag in september met alle medewerkers
besproken. Op die veiligheidsdag hebben we ook ons
nieuwe veiligheidsconcept S@M geïntroduceerd.
Daarmee geven we invulling aan alle beheersstructuren,
gezamenlijke afspraken en doelstellingen die we
hanteren aangaande veiligheid. S@M als herkenbare en
geaccepteerde verwezenlijking van onze gezamenlijke
veiligheidsovertuiging. Nul ongevallen door leiderschap,
eigenaarschap en betrokkenheid bij veiligheid, door en
voor allen.
Het beleidsplan ‘Veiligheid is als topsport’ hebben we
volgens planning uitgerold; de actiepunten uit het plan
hebben we veelal gerealiseerd. De veiligheidsresultaten
en opvolging van actiepunten zijn periodiek in
overleggen van de Raad van Bestuur, de Raad van
Commissarissen en de divisiedirecties besproken. We
hebben de plannen en resultaten intern gepubliceerd
op ons intranet en waar noodzakelijk gecommuniceerd
in onze thema-acties en overige interne publicaties.
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GEREALISEERDE ACTIEPUNTEN
MOURIK BELEIDSPLAN 2017

» O
 ns sissermeldingsysteem is integraal geschikt gemaakt
voor het melden van onveilige situaties en alle andere te
verbeteren zaken. Meldingen kunnen nu ook direct via
mobiele devices gemaakt worden. Begin 2018 wordt dit
systeem geïntroduceerd binnen de organisatie.
» B
 innen de gehele organisatie spreken we in communicatieen contactbijeenkomsten met collega’s over veiligheid en
het integraal verbeteren van de organisatie.
» D
 e MVO-/veiligheidscampagne is vanaf begin 2017 meer
gericht op communicatie over regels en het maken van
onderlinge afspraken hierover, dan op alleen zenden van
informatie. Dit verhoogt het commitment en eigenaarschap
ten aanzien van veiligheid.
» W
 e hebben ons nieuwe veiligheidsconcept S@M met
succes geïntroduceerd. We hebben de vaste Mourikveiligheidsstructuren gereviewd en bijeengebracht in het
S@M-concept.
» W
 e zijn gestart met het integraal opnemen van veiligheid
en MVO in de gehele productieketen. Dit wordt
gecombineerd met initiatieven vanuit brancheorganisaties
en gremia zoals het SSVV waarin Mourik participeert.
» B
 innen het Fitness for Duty-beleid hebben we een beleid
‘Alcohol, Drugs en Medicijnen’ opgezet. Dit wordt in 2018
geïmplementeerd. Binnen de huidige en nieuwe wet- en
regelgeving aangaande privacy is dit een complex
proces, waarbij we alle eisen en belangen nauwkeurig
moeten afwegen.
» O
 ns gedragsprogramma ‘Slag naar gedrag’, ons nieuwe
veiligheidsconcept S@M en een verdere verdieping hierin
zijn de basis voor de ontwikkeling naar een integrale
Mourik-veiligheidscultuur. Dit was in 2017 een doorlopend
verbeterproces.
» D
 e reductie van de TRIR met 6,1% was minder dan de
geplande doelstelling van 10% reductie.
» H
 et gemiddeld aantal sissermeldingen van 1,5 per
medewerker is niet gerealiseerd. De meldingen komen ook
nog niet evenredig vanuit alle entiteiten binnen. Aangezien
het aantal sissermeldingen een goede weerspiegeling is van
ons veiligheidsbewustzijn, vraagt dit dus aandacht.
» W
 e hebben de S@M Veiligheidsdag georganiseerd in
september. De veiligheidsdag is na twee keer al een vast
gegeven binnen de organisatie. De interne en externe
communicatie over veiligheid tijdens die dag draagt bij
aan ons veiligheidsbewustwordingsproces.
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Thema’s Mourik MVO-/
veiligheidscampagne 2017
De thema’s hadden als rode draad ‘Veiligheid is
als topsport.'
» V
 oorbereiding - Precies weten wat er
gebeuren moet
» Focus op omstandigheden - Line of Fire
» Focus op middelen - Keuringen en CE-markering
» Focus op ontspanning maakt inspanning
effectiever - Milieu
» En nu samen doen - Introductie van S@M
» Veilig werken met gevaarlijke stoffen

HOOFDSTUK 8 - JAARBEELD 2017
VEILIGHEID

DIRECTE OORZAKEN
21%

Geraakt worden
(Line of Fire)

14%

21%

Vallend voorwerp

14%

Knellen/zwaar voorwerp

Verzwikken/
uitglijden

7%

Stoten tegen

5%

Vallen van hoogte

7%

Snijden

Veiligheid is niet alleen voor onszelf, maar moeten we
ook aantoonbaar kunnen maken voor onze externe
stakeholders. De veiligheidsmanagementsystemen van
de Mourik-bedrijven zijn voor het merendeel getoetst
aan de eisen van erkende certificatiesystemen. Van alle
medewerkers werkt 85% onder een gecertificeerd
veiligheidsmanagementsysteem vanuit VCA of
OSHAS 18001.
In 2018 moeten we een andere structuur uitrollen
om invulling te geven aan ons veiligheidsbeleid. De
divisiestructuur gaat duidelijk gestalte krijgen; het
algemene veiligheidsbeleid vanuit de holding zal de
algemene doelstellingen en de kaders omschrijven.
De divisiedirecties vullen het beleid daadwerkelijk in
en voeren het uit. Zo kunnen we per divisie beter
inspelen op specifieke wensen en eisen in relatie tot de
werkzaamheden en op die van de stakeholders. Het
algemene veiligheidsbeleid van Mourik is altijd als
consistente basis aanwezig. Nul ongevallen blijft hierbij
de leidende ultieme doelstelling voor al onze
activiteiten.

Ongevalindexcijfers
In 2017 daalden het aantal rapporteerbare ongevallen
met letsel en het aantal ongevallen dat geresulteerd

11%

Chemicaliën/
temperatuur

heeft in arbeidsverzuim met respectievelijk 5 en 20%.
Deze daling vindt over de hele breedte van de
onderneming plaats. Ongevallen met letsel vonden
alleen plaats bij mannelijke Mourik-medewerkers. Het
merendeel van de operationele medewerkers binnen
Mourik bestaat uit mannen.
De frequentie-index IF en de Total Recordable Incident
Rate (TRIR) zijn respectievelijk 0,24 en 0,94 per 200.000
gewerkte uren. Vorig jaar waren deze cijfers respectieve
lijk 0,30 en 0,99. We zijn in staat gebleken het aantal
ongevallen te beheersen en langzaam terug te dringen.
Onze inspanningen om ons permanent te verbeteren
blijven echter onverlet van toepassing. In 2017 is één
ongeval met letsel aangemeld bij de Nederlandse
Inspectie SZW in verband met ziekenhuisopname van
het slachtoffer.

Analyse ongevalsoorzaken en -aanleidingen
Ongevallen worden in de praktijk hoofdzakelijk
veroorzaakt door vallen van medewerkers en het
uitoefenen van werkzaamheden waarbij de juiste
werkmethode niet wordt gevolgd of genegeerd. Ons
menselijk waarnemingsvermogen en de menselijke
natuur om werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te
voeren met zo min mogelijk inspanning, liggen ten
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VERWOND LICHAAMSDEEL

7%

11%

Ogen

0%

Hoofd

Inademen/
ademhaling

3,5%

18%

Romp

Rug, wervels

3,5%

Armen en
polsen

25%

Handen en
vingers

32%

Benen en enkels

Praten over Safety@Mourik
Tijdens de S@M Veiligheidsdag kwamen op alle locaties in binnen- en buitenland
de medewerkers bij elkaar om te praten over Safety@Mourik. Zo ook bij Mourik
Techniek, waar de collega's zich verzamelden in de kantine.
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Certificatieniveau en
percentage medewerkers

Aard van letsel
11%

15%

1%

Brandwond
(ook chemisch)

Mourik Basis
Veiligheid Zorg

21%

VCU

1%

Open wond

ISO18001

2%

51%

VCA*

VCA-P

11%

Botbreuk

39%

30%

Kneuzing
(ook inwendig
letsel)

VCA**

7%

Verstuiking/
verrekking

11%

Snij- of
schaafwond

Absolute aantallen
ongevallen (per categorie)

Achterliggende ongevaloorzaken
18%

7

Risico inschatting/
-analyse

7

Met medische
behandeling

11%

Menselijke factor
ontwerp

Met arbeidsverzuim

11%

Persoonlijke
factoren

14%

Procedures

46%

Werkmethoden

14

Met aangepast
werk

grondslag aan het merendeel van de opgetreden
ongevallen. Door deze menselijke eigenschappen komen
we in de Line of Fire, knellen we onze handen of ledema
ten en struikelen we, soms zonder zichtbare aanleiding. We
moeten blijven werken aan een opgeruimde en overzich
telijke werkomgeving waarin geen voorzienbare gevaren
zijn, zodat we deze incidenten terug kunnen dringen. Ons
interne observatie- en aanspreekprogramma ‘Slag naar
gedrag’, dat erop gericht is risico’s en gevaren in het werk
te signaleren en elkaar daarop te attenderen, brengen we
voortdurend naar een hoger niveau.
Niemand wil betrokken raken bij een ongeval. De
menselijke neiging om onbewust zichzelf te overschatten
en daardoor risico’s of shortcuts te nemen blijft een
belangrijk aandachtspunt in ons nieuwe S@M-programma.

Veiligheidscommunicatie en overleg
Medewerkers hebben behoefte aan informatie en inspraak
over het gevolgde veiligheidsbeleid en de speerpunten

die we daar binnen Mourik in volgen. Het draait tenslotte
om henzelf. In de lijnorganisaties bestaan overleg
structuren waarbij iedereen die deelneemt aan een
overleg, daarna zelf een overleg organiseert met de
groep medewerkers waaraan hij of zij leiding geeft. Ten
slotte vinden maandelijks S@M-bijeenkomsten plaats
met de operationele medewerkers, waarin ook de
tweemaandelijkse centrale MVO-/veiligheidsthema’s aan
de orde komen. Informatie gaat zo top-down de
organisatie in en komt bottom-up weer terug bij de
bedrijfsleiding. Veiligheid staat standaard op de agenda
van alle overlegvergaderingen en er worden regelmatig
specifieke themabijeenkomsten georganiseerd met
leidinggevenden. Door ervoor te zorgen dat iedereen
over de juiste actuele informatie beschikt, creëren we
draagvlak en eigenaarschap voor het gevoerde
veiligheidsbeleid. Ten minste 85% van de medewerkers
bij werkmaatschappijen is vertegenwoordigd in formele
personeelvertegenwoordigingsorganen die overleggen
met de bestuurder. Dat is hoe we het willen.
Safety@Mourik doen we samen.
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KERNCIJFERS EN INDEXCIJFERS
ONGEVALLEN MOURIK
TOTAAL
2017

NEDERLAND
2017

BELGIË
2017

INT.
2017

TOTAAL
2016

NEDERLAND
2016

3.596

2.938

225

433

3.666

3.016

Totaal aantal gewerkte uren

5.943.322

4.793.161

370.962

718.155

6.062.140

4.987.785

Totaal aantal verzuimdagen

311,5

184

113,5

14

519

176

0,24

0,12

1,61

0,28

0,3

0,16

0

0

0

0

0

0

Verlorendagenratio LDR

10,48

7,68

61,19

3,9

17,12

7,06

Absentieratio AR

83,85

61,42

489,52

31,2

137

56,5

0,94

0,71

4,85

0,56

0,99

0,6

Fatale ongevallen

0

0

0

0

0

0

Verzuimongevallen*

7

3

3

1

9

4

14

8

6

0

15

5

7

6

0

1

6

6

Percentage personeel dat vertegenwoordigd is in
een PVT

85%

99%

100%

0%

86%

97%

Percentage personeel werkzaam onder een
erkend veiligheidscertificaat CRE-6

85%

93%

100%

19%

85%

92%

Gemiddeld aantal medewerkers inclusief inleen

Verzuimindex IR*
Beroepsziektenratio ODR

TRIR*

Vervangendwerkletsels*
Ongevallen met medische behandeling*

* Ongevallen zijn alleen opgetreden bij mannelijke medewerkers en zijn inclusief ongevallen van inleenkrachten en onderaannemers
die onder onze feitelijke leiding werken.

Beleid en verbeterpunten 2018
De komende jaren zetten we het veiligheidsbeleid voort
op de ingeslagen weg, met de middelen en systemen
die de laatste jaren zijn ontwikkeld. We willen niet méér
regels, maar wel een betere verankering van de
bestaande regels en onze veiligheidspijlers. Deze
veiligheidspijlers zijn onderdeel van het S@M-concept
en zijn de personificatie van ons beleid. De harde
S@M-veiligheidsdoelstellingen voor 2020 zijn:
» Een verzuimfrequentie-index (IF) van 0
» Een Total Recordable Incident Rate (TRIR)
kleiner dan 0,5

"VEILIGHEID IS ALS TOPSPORT.
ALLEEN EEN GOEDE VOORBEREIDING,
TRAINING, FOCUS EN ONTSPANNING
LEIDEN TOT HET LEVEREN VAN EEN
TOPPRESTATIE."
Dick Amesz

HSEQ Manager Mourik Global

LANGETERMIJNONTWIKKELING INDEXCIJFERS
2017

2016

2015

2014

2013

2012

Verzuimfrequentie-index IF

0,24

0,30

0,18

0,72

0,34

0,40

Total Recordable Incident Rate TRIR

0,94

0,99

0,90

1,76

1,51

1,77
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BELGIË
2016

INT.
2016

TOTAAL
2015

NEDERLAND
2015

BELGIË
2015

INT.
2015

234

416

4.140

3.252

219

669

386.239

688.116

6.851.617

5.385.648

362.119

1.103.850

311

32

155

64

91

0

Dagen

1,04

0,87

0,18

0,11

1,66

0

Verzuimongevallen per 200.000 uur

0

0

0

0

0

0

Beroepsziektegevallen per 200.000 uur

161

9,3

4,52

2,24

5,25

0

Verzuimdagen per 200.000 uur

1,29

74,4

36,2

19,8

402

0

Verzuimuren per 200.000 uur

5,18

0,87

0,9

0,52

7,18

0

Recordable ongevallen per 200.000 uur

0

0

0

0

0

0

Absoluut aantal

2

3

6

3

3

0

Absoluut aantal

10

0

19

6

10

0

Absoluut aantal

0

0

6

5

0

0

Absoluut aantal

100%

0%

84%

87%

100%

0%

Percentage

100%

21%

78%

89%

100%

32%

Percentage

» G
 een voorzienbare (beroeps)ziekten als gevolg van werk
» Ten minste twee sissermeldingen per medewerker
per jaar
De pijlers en systemen die we daarvoor inzetten en verder
verdiepen om dat te bereiken, zijn:
1. Online startwerkinstructie vóór tewerkstelling bij
Mourik via www.Mourik.werktveilig.nl
2. Dagelijks startwerk- en risicobeheersingsoverleg
3. Handhaving ten aanzien van onze tien essentiële
veiligheidsregels
4. LMRA- en daaraan gekoppeld sissermeldingsysteem
5. Onze themacampagnes met betrekking tot MVO/
veiligheid, en S@M-communicatiebijeenkomsten
6. Deugdelijke communicatiestructuur en de jaarlijkse
S@M Veiligheidsdag
7. Belonen van ongevalvrije werkperioden en bijzondere
veiligheidsmijlpalen

EENHEID
Medewerkers
Uren

8. De verkiezing ‘Sissermelding van het jaar’
9. Het Mourik-gedragsprogramma ‘Slag naar gedrag’
10. Risico-inventarisatie en evaluatie met daaraan
gekoppelde actieplannen
11. Analyse- en mitigatieprogramma voor
incidenten en ongevallen
12. Ons Line of Fire alertprogramma
13. Compliance ten aanzien van arbowet- en
regelgeving
De specifieke inrichting van de veiligheidsbeheers
managementsystemen is in handen van de betrokken
divisiedirecties.
Safety@Mourik doen we samen. Het voorkomen van
ongevallen is ons gezamenlijk gedeelde belang.
Niet omdat we dat moeten maar omdat we het zo
willen. We doen het veilig of we doen het niet.
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Roeland Kraan en zijn vrouw willen een
bijdrage leveren aan het verminderen
van de CO2-uitstoot. Zij eten al een paar
jaar geen vlees en fietsen vaak naar het
werk. Het produceren van voedsel zorgt
voor meer dan een kwart van alle door
mensen veroorzaakte uitstoot van
broeikasgassen: twee entrecotes leiden
tot evenveel uitstoot als een autorit van
Amsterdam naar Barneveld. Geen of
minder vlees eten bespaart veel CO2.
Roeland Kraan
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Projectleider Traffic & More

HOOFDSTUK 9
MILIEU

WERKEN
AAN EEN
DUURZAME
LEEFOMGEVING
Ze zijn bijna dagelijks op het nieuws:

Energieneutraal Mourik
Het verduurzamen van onze bedrijfsvoering is al jaren een
belangrijk aandachtspunt; we hebben daarin al mooie
resultaten geboekt. Maar onze ambitie gaat verder. In
2017 hebben we de doelstelling omarmd om in 2035
volledig energieneutraal te zijn met onze bedrijfsvoering.
Het is namelijk de ambitie van de overheid om in 2050
Nederland volledig energieneutraal te maken. Met andere
woorden, in 2050 wekken we evenveel duurzame energie
op als we verbruiken in Nederland. Om dit te realiseren
hebben we in 2017 al een aantal stappen gezet, zoals een
onderzoek naar de mogelijke energieneutraliteit van onze
panden en gebouwen. In 2018 vervangen we onze
verlichting door ledverlichting, wat onze energiebehoefte
met 60% vermindert. Door zelf energieneutraal te worden,
kunnen we onze klanten en opdrachtgevers beter
ondersteunen bij de energietransitie.

Het werken aan een duurzame leefomgeving
deden we in 2017 met vier verduurzamingsprogramma’s.

klimaatveranderingen. Bosbranden in
Innovatieve
oplossingen
voor klimaatproblematiek

Zuid-Europa, heftige orkanen in
Amerika en het verdwijnen van de
permafrost. Door de toenemende

Slimme,
duurzame
infrastructuur

CO2-uitstoot warmt de aarde langzaam
op, met heftige gevolgen voor het
klimaat. Daarom ondernemen we actie
om klimaatveranderingen tegen te
gaan en investeren we in duur
zaamheid. Dit doen we concreet door

Circulaire,
schonere
industrie

dagelijks te werken aan een duurzame
leefomgeving voor huidige en
toekomstige generaties. Want als
familiebedrijf weten we als geen ander

Energieneutraal
2035

hoe belangrijk het is om aan de
toekomst van onze kinderen te denken.
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DIRECT EN INDIRECT ENERGIEVERBRUIK
VAN MOURIK IN NEDERLAND
SCOPE 1

SCOPE 2

SCOPE 1

SCOPE 2

2017

2016

2015

2014

2013

2012

7.150.342

6.420.022

6.734.211

6.648.469

7.251.472

8.570.528

Brandstof

ltr

Gasverbruik

Nm3

487.529

437.933

410.483

413.733

484.797

383.275

Elektriciteitsverbruik
(grijs)

kWh

874.348

1.003.058

1.102.459

1.224.137

1.930.094

1.244.224

Elektriciteitsverbruik
(groen)

kWh

3.218.376

3.224.707

3.034.726

2.955.273

2.274.870

2.310.007

Zakelijk gebruik
privéautos

km

668.288

634.651

638.342

741.800

784.389

722.167

Vliegreizen

km

5.131.892

4.545.120

5.211.436

6.544.652

7.201.421

4.264.667

Brandstof

GJ

255.543

228.271

  239.360

  236.456

  258.715

  306.982

Gasverbruik

GJ

15.255

14.536

    13.718

    13.575

    15.758

    12.490

Elektriciteitsverbruik
(grijs)

GJ

3.148

3.611

     3.729

     4.407

     6.948

     4.479

Elektriciteitsverbruik
(groen)

GJ

11.586

11.609

    11.165

    10.639

     8.190

     8.316

Zakelijk gebruik
privéautos

GJ

1.611

1.530

     1.670

     1.788

     1.890

     2.171

Vliegreizen

GJ

15.396

13.635

    15.634

    19.634

    21.604

    12.794

302.538

273.191

  285.276

  286.499

  313.106

  347.232

Totaal energie
verbruik

De omrekenfactoren voor GJ zijn gebaseerd op emissiefactoren uit de Nederlandse lijst van energiedragers en standaard CO2-emissiefactoren (NL) 2017 van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland. De omrekenfactor voor vliegreizen is gebaseerd op informatie van het Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) in het Verenigd Koninkrijk.
Gezien de internationaal erkende positie van deze partij beschouwen wij deze bron als betrouwbaar.

Slimme, duurzame infrastructuur
Nog belangrijker vinden wij het concreet werken aan
een duurzame leefomgeving. Wij werken dagelijks aan
een slimme, duurzame infrastructuur om Nederland
voor te bereiden op de veranderende mobiliteitsvraag.
Mourik levert een bijdrage aan een klimaatbestendig
Nederland door dijken op innovatieve en duurzame
wijze te verbeteren. Tijdens InfraTech 2017 ontvingen we
de Innovatieprijs voor onze innovatieve aanpak van de
dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer.
Begin 2017 ondertekende Mourik de Green Deal
Duurzame GWW 2.0. In het kader van deze Green Deal
werken we samen met opdrachtgevers en andere
marktpartijen aan duurzaamheid. Het doel: in 2020 is
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duurzaamheid ‘business as usual’. Een mooi voorbeeld
is het project Hertekop (reconstructie N226), waar
we meerdere duurzaamheidsmaatregelen zullen
nemen, zodat alle duurzaamheidsthema’s worden
gehonoreerd.
Naast duurzaamheid heeft circulariteit onze aandacht.
Dit thema maken wij concreet door bijvoorbeeld oud
asfalt te recyclen en te hergebruiken in een nieuwe
weg. Tijdens de reconstructie van de N272 hebben
we op grote schaal bio-based alternatieven toegepast.
Dit markeert een nieuw tijdperk in de circulariteit het tijdperk van hernieuwbare materialen van
biologische oorsprong.

HOOFDSTUK 9 – JAARBEELD 2017
MILIEU

Sijmen Stuij probeert samen met zijn gezin
een evenwicht te vinden tussen ecologische,
economische en sociale belangen. Op zijn
schuur heeft Sijmen een aantal zonne
panelen laten aanbrengen die per jaar circa
5.000 kilowatt stroom opleveren, gelijk aan
hun jaarverbruik. In de schuur staat een
houtvergasser die het water van de cv-installatie opwarmt. Ook is er een watercollector
om regenwater op te vangen voor het
waterverbruik buitenhuis. Op deze manier
belasten ze het milieu veel minder.
Sijmen Stuij

Uitvoerder Mourik Groot-Ammers

CO²-FOOTPRINT
2017

2016

2015

2014

2013

2012

SCOPE 1

Directe emissies

Ton CO2

23.904

21.430

22.377

21.482

23.555

27.579

SCOPE 2

Indirecte emissies

Ton CO2

1.514

1.374

1.498

1.662

2.084

1.391

Totale emissies

Ton CO2

25.418

22.804

23.875

23.321

25.639

28.970

De CO2 footprint is berekend conform de methodiek van de CO2-Prestatieladder versie 3.0, SKAO-uitgave 10 juni 2015. De conversiefactoren van 2015 en 2016 wijken af met
de gehanteerde conversiefactoren van voorgaande jaren. De toenames in 2011 en 2013 zijn te verklaren door de uitbreiding van de boundary.
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VERMINDEREN ENERGIEBEHOEFTE
VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN
INITIATIEF

DOEL 2017

GEREALISEERD 2017

DOEL 2018

Renoportalen

Het ontwikkelen van een
framework van dit initiatief om
andere initiatieven in het staal
en binnen Rijkswaterstaat te
initiëren.

We hebben in 2017 minder portalen
geplaatst in vergelijking met voorgaande jaren. 41% van de geplaatste
portalen waren renoportalen. In totaal
zorgde dit voor een reductie van 420
ton CO2.

De duurzame inkoopeisen van
Pianoo voor staal aantoonbaar
doorvoeren in de renoportalen.

Duurzame
waterzuivering

Het onderzoeken van de
mogelijkheden om technologieën voor waterzuivering breder
toe te passen, zoals het
opwekken van energie uit
afvalwater middels het gebruik
van anaerobe biologische
technieken.

Het onderzoek naar de implementatie
van nieuwe technieken heeft geleid
tot nieuwe contacten en partners
waarmee we dit mogelijk kunnen
maken.

Het succesvol opleveren van
de biologische waterzuivering.
Verder uitrollen van de techniek
bij andere klanten. Bouwen van
multidisciplinaire turnkey
waterzuiveringsinstallaties en de
mogelijkheden voor water
hergebruiksinstallaties en
slibindikking verkennen.

Ontwikkelen van een asfaltportfolio met concrete CO2-besparingen
en MKI-waarden.

In 2017 hebben we een nieuw type asfalt aan ons asfaltportfolio toegevoegd:
Lignine. Dit is een bio-bitumen dat
gemaakt is van een afvalproduct uit de
papierindustrie. Door het toepassen van
Lynpave en COlt hebben we in 2017
398 ton CO2 bespaard.

Duurzame
asfaltmengsels

EmissiebeperHet optimaliseren van scrubbers
kende technieken en implementeren van scrubber

installaties bij nieuwe klanten.

Eind 2017 hebben we een opdracht
gekregen voor de renovatie van een
waterzuiveringsinstallatie in 2018.
Hierbij maken we gebruik van
anaerobe technieken en wekken we
energie op uit afvalwater.

Het doorontwikkelen van ons
asfaltportfolio met nieuwe
mengsels, hogere CO2-besparingen en MKI-waarden.

In 2017 hebben we ten minste 15 keer Optimaliseren van de scrubberhuurscrubbers geplaatst bij onze
verhuur bij cleaninggerelateerde
industriële klanten met een gemidactiviteiten en calamiteiten.
delde verhuurperiode van vier weken.
Ook hebben we nieuwe klanten
verworven waar we scrubbers hebben
geplaatst voor een huurperiode langer
dan één jaar.

CO2-reductie in
de infraketen

Een plan van aanpak uitwerken
en uitvoeren met concrete
besparingsmaatregelen die
we gezamenlijk doorvoeren.

We hebben het initiatief met
onderaannemers doorontwikkeld tot
een keteninitiatief voor CO2-reductie
met concrete besparingsmaatregelen
om het brandstofverbruik te
verminderen.

Overgang van scrubberverhuur
naar design & build van
full-scale/turnkey installaties ten
bate van het beperken van
luchtemissies.

BlueAlp

BlueAlp is onze plastic-to-oil
technologie. Het doel voor 2017
was met diverse partners wederom werken richting de start van
de realisatie van de eerste
commerciële fabriek.

Het is ons nog niet gelukt om de eerste
commerciële fabriek te verkopen. We
hebben meerdere offertes uitgebracht
aan diverse partijen. Daarnaast hebben
we met BlueAlp meegedaan aan de CE
Challenge van de Rabobank om het
initiatief door te ontwikkelen.

Samen met opdrachtgevers
concrete besparingsmaatregelen
bepalen om CO2 te besparen in
de gehele keten.
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Schone, circulaire industrie
De industrie staat voor de grote uitdaging om haar
impact op het klimaat te verminderen. Mourik onder
steunt haar klanten met innovaties om een circulaire,
schonere industrie te realiseren. In 2017 hebben we dit
concreet gedaan door mee te bouwen aan het
spraakmakende Ecluse-project in de Waaslandhaven.
Ecluse wordt een netwerk van stoom- en condensaat
leidingen tussen de afvalverbrandingsovens van Indaver,
Sleco en zes chemische bedrijven in de Waaslandhaven.
Het netwerk transporteert de stoom, die wordt
opgewekt tijdens de verbranding, via een geïsoleerde
stoomleiding naar de warmteafnemers. De jaarlijkse
CO2-uitstoot die hierdoor vermeden wordt, is berekend
op circa 100.000 ton. Dit is vergelijkbaar met de
CO2-besparing die gerealiseerd wordt door 50 standaard
windturbines van 2,3 MWe. Ook andere emissies,
zoals die van stikstofoxide en stof, zullen dalen.
De Waaslandhaven in Antwerpen wordt hiermee in
één klap een stuk 'groener'.

Innovatieve oplossingen voor
klimaatproblematiek
Steeds meer milieuproblemen openbaren zich door
het veranderende klimaat. De opwarming van de
aarde veroorzaakt bijvoorbeeld de stijging van de
zeewatertemperatuur. Deze stijging zorgt op zijn beurt
voor de toenemende kracht van orkanen. Een ander
verontrustend milieuprobleem is de explosieve groei van
luchtvervuiling in onze steden. Luchtvervuiling staat
samen met roken en overgewicht in de top drie van
veroorzakers van ziekte en sterfte in Nederland. Mourik
onderzoekt in samenwerking met externe partijen
mogelijkheden om het luchtvervuilingsprobleem in
steden aan te pakken.

Together we can make a change
Aan een duurzame leefomgeving werk je 24/7. Niet alleen
op het werk, maar ook thuis zijn onze medewerkers bezig
met een bewuste levensstijl. Duurzaam dichtbij!

Martin Post loopt hard op innovatieve
en groene sokken. De Teko-sokken
zijn gemaakt van oceaanafval, zoals
afgedankte en achtergelaten nylon
visnetten. Hierdoor bestaan de sokken
voor 100% uit gerecycled materiaal en
draagt elke sok bij aan minder afval in
onze oceanen.
Martin Post

Inkoper Mourik International
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TON VAN DER BROEK – PROJECT ENGINEER PETROGAS

“Ik vind graag zelf het wiel uit.”
Hoogstaande technische oplossingen met circulair gedachtegoed als basis. Het
technische vernuft van duurzaamheid. In een notendop is dit de call of duty voor
Ton om de circulaire economie van de tekentafel op te tillen en naar de fabriek te
brengen. “Zonder techniek kun je niet duurzaam zijn.” En dit betekent lange uren
achter de tekentafel, eindeloze testen, aanpassingen en pilots totdat die ene
geniale gedachte door je brein heen flitst: ‘Zó gaat het werken.’
“Ik wil graag zelf het wiel uitvinden. Dat ziet er dan ook anders uit dan het standaardwiel”,
zegt Ton stellig. Dit laatste is inmiddels wel duidelijk. Ton was betrokken bij het ontwerpen
van de testinstallatie voor BlueAlp, dat een geheel nieuwe technologie heeft ontwikkeld
om van plastic weer olie te maken. “De BlueAlp-techniek richt zich op de plastics waarvan
recycling economisch niet haalbaar is. Dit plastic zou uiteindelijk in de verbrandingsoven
of in sommige landen op eindeloze afvalstortplaatsen eindigen.” Als afgestudeerde in
Duurzame Energie Technologieën aan de TU Delft kon Ton kiezen voor een grotere
werkgever van goede naam en faam. “Maar ik wilde geen nummer zijn, had een drive om
veel en snel te leren en verantwoordelijkheid te pakken bij een persoonlijker ingesteld
bedrijf. Tegelijkertijd zocht ik een breed speelveld in de toepassing van duurzaamheid in
energietechnologieën. Dit alles vond ik bij Petrogas. Van tekentafel tot productie: ik ben
overal bij betrokken.”
Een opdracht luidde: ontwikkel en bouw een pilotinstallatie voor een CO2-separation
unit als onderdeel van een groter project, om synthetische nafta (een mengsel uit de
olieraffinage) circulair te produceren. Of in gewoon Nederlands: zorg ervoor dat er vanuit
rookgassen weer brandstof geproduceerd kan worden. Ton en zijn team gingen aan de slag
met een proof of concept (zie kader: Brandstof uit rookgassen). Als vervanger van fossiele
nafta is de synthetische versie zuiverder omdat er geen zwavel in zit. Met dit product
worden wij ook minder afhankelijk van olie. En nu? De toepassing van deze techniek op
grote schaal in de industriële sector kan significante positieve milieueffecten hebben.
Grote fabrieken stoten wereldwijd immers te veel CO2 uit. “Opschalen dus”, als het aan
Ton ligt. “Een toekomstbestendige technologie die aansluit bij het groeiende
maatschappelijke besef dat duurzaamheid nu écht moet, daar ga ik voor!”

Brandstof uit rookgassen
Scheikundeliefhebbers opgelet! Tijdens het power-to-gas
proces scrubben (gaswassen) we het gas met een
amineoplossing. Door de reactie van de amines met CO2
scheidt het zich van de overige componenten in de rookgassen.
Door de CO2-rijke amineoplossing in een ander deel van de
installatie te verhitten, breekt de amine-CO2-verbinding weer,
waardoor de amineoplossing hergebruikt kan worden in dit
circulaire systeem. Het uitgewassen CO2 kan vervolgens
worden gebruikt in bijvoorbeeld de tuinbouw of de
frisdrankindustrie. De overgebleven gasstroom, zonder CO2,
bestaat uit een hoge concentratie CO en H2. Door een
katalysator toe te voegen aan deze componenten is een
synthetische nafta te maken.
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’ZÓ GAAT
HET WERKEN‘
TON VAN DER BROEK – gaat door tot die ene geniale gedachte.
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Graven in de groeve
Mourik-dochter Hendrik Bedrijven Brunssum is
actief op het gebied van delfstofwinning en
grondstofbereiding. Hendrik Bedrijven levert
vanuit de groeve in Brunssum verschillende
grondstoffen waaronder klei, zand, grind,
leisteen en breuksteen aan de industrie. Jaarlijks
wordt zo’n 300.000 ton grondstoffen gewonnen
door middel van hydraulische graafmachines,
laadschoppen, dumpers, een bulldozer en
zeefinstallaties.
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HOOFDSTUK 10
SAMENGEVATTE JAARREKENING

SAMENGEVATTE
JAARREKENING

86
88
89
90

Geconsolideerde
balans
Geconsolideerde
winst-en-verliesrekening
Controleverklaring van de

Instructie voor de lezer
De samengevatte jaarrekening is een verkorte versie
van de geconsolideerde jaarrekening 2017 van
Joh. Mourik & Co. Holding B.V. Deze samengevatte
jaarrekening bevat niet alle informatie die in de
volledige jaarrekening wordt verstrekt en dient gelezen
te worden in samenhang met de volledige jaarrekening,
waaronder de daarin opgenomen waarderings
grondslagen en toelichting op de onderscheiden
posten. De jaarrekening 2017 van Joh. Mourik & Co.
Holding B.V. is te verkrijgen bij de vennootschap.
De navolgende samengevatte jaarrekening op de
pagina's 86 tot en met 88 dient te worden gelezen in
samenhang met de in dit jaarbeeld opgenomen
uitgangspunten.

Uitgangspunten bij de opstelling van de
geconsolideerde balans, winst-en-verlies
rekening en andere financiële overzichten
De geconsolideerde jaarrekening van Joh. Mourik & Co.
Holding B.V., waaraan deze samengevatte jaarrekening is
ontleend, is opgesteld in overeenstemming met Titel 9
Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk
Wetboek.

onafhankelijke accountant
Lijst van
deelnemingen
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GECONSOLIDEERDE
BALANS
PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming, € x 1.000)

2017

ACTIEF

Vaste activa
Immateriële vaste activa:
» Onderzoeks- en ontwikkelingskosten
» Intellectuele eigendommen
Goodwill

8.777
55
410

Materiële vaste activa:
» Bedrijfsgebouwen en -terreinen
» Machines, installaties
» Andere vaste bedrijfsmiddelen

27.844
30.286
3.993

Financiële vaste activa:
» Niet-geconsolideerde deelnemingen
» Vorderingen niet-geconsolideerde deelnemingen
» Overige

17.867
3.951
1.829

Vlottende activa
Onderhanden projecten
Voorraden:
» Projectontwikkeling
» Overige
Vorderingen:
» Handelsdebiteuren
» Niet-geconsolideerde deelnemingen
» Belastingen en premies sociale verzekeringen
» Overige
Liquide middelen
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6.534
6.546

97.981
5.838
7.908
19.709

2016

9.242

8.777
66
0

8.843

62.663

29.519
31.511
4.559

65.589

23.647

13.743
5.020
1.468

20.231

95.552

94.663

19.406

13.627

13.080

7.100
6.734

13.834

131.436

102.531
1.594
7.539
27.288

138.952

55.223
219.145

64.305
230.718

314.697

325.381
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(na resultaatbestemming, € x 1.000)

2017

PASSIEF

Groepsvermogen
Aandeel van rechtspersoon in groepsvermogen
Aandeel van derden in groepsvermogen
Voorzieningen
Latente belastingen
Pensioenen
Vermogenstekort deelnemingen
Overige

156.011
6.481

2.840
19
0
9.870

163.792

154.114
7.796

161.910

12.729

3.431
20
1.656
15.202

20.309

2.265

Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Bankier
Crediteuren
Niet-geconsolideerde deelnemingen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Pensioenen
Overige schulden

2016

1.198
64.305
3.828
20.786
988
46.106

137.211

314.697

3.481

374
59.420
3.153
22.501
424
53.809

139.681

325.381
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GECONSOLIDEERDE
WINST-EN-VERLIESREKENING
OVER 2017
(€ x 1.000)

Netto-omzet
-

Kostprijs van de omzet
Brutowinst op projecten en exploitatie materieel

-

Algemene beheerskosten
Netto-omzetresultaat
Resultaat deelnemingen
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

-

2017

2016

441.909

452.265

387.732

-	396.705

54.177

55.560

52.989

-	49.981

1.188

5.579

6.798
124
2.753

-	9.988
889
-	764

Uitkomst der financiële baten en lasten

4.169

-	9.863

Resultaat voor belastingen

5.357

-	4.284

1.288

104

Resultaat na belastingen

4.069

-	4.180

Aandeel derden

1.198

-	374

Resultaat toekomend aan rechtspersoon

5.267

-	4.554

-

Belastingen
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CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE
ACCOUNTANT
Aan: De Raad van Bestuur van Joh. Mourik & Co. Holding B.V.
Bijgesloten samengevatte jaarrekening 2017, bestaande uit de geconsolideerde balans per
31 december 2017, de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2017, met bijbehorende toelichtingen op
pagina 85 tot en met 88, is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van Joh. Mourik & Co. Holding B.V.
voor het jaar geëindigd op 31 december 2017. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die
jaarrekening in onze controleverklaring van 23 maart 2018. Desbetreffende jaarrekening en deze
samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds
de datum van onze controleverklaring van 23 maart 2018.
De samengevatte jaarrekening 2017 bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Titel 9 Boek 2
van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening
2017 kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening 2017
van Joh. Mourik & Co. Holding B.V.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening
2017 in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de toelichting op pagina 85.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening 2017 op basis
van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 810, ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’.

Oordeel
Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten
consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2017 van Joh. Mourik & Co. Holding B.V. en in
overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven op pagina 85.
Rotterdam, 9 april 2018
Deloitte Accountants B.V.

A.G. van Bochove RA

MOURIK JAARBEELD 2017

89

LIJST VAN DEELNEMINGEN
BUITENLAND

Global on- en offshore Projects B.V. 

100%

Botlek-Rotterdam

Mourik International B.V. 

Legenda:
Geconsolideerd

per 1 januari 2017 (scope)

100%

Botlek-Rotterdam

Niet-geconsolideerd

Mourik International N.V. 

100%

San Nicolas – Aruba

Mourik Caribbean N.V. 

Mourik Global B.V.

100%

Botlek-Rotterdam

100%

San Nicolas – Aruba

Mourik Inc. 

100%

Pasadena – USA

Mourik USA Inc.

100%

Pasadena – USA

Mourik-General Contractors Venezuela C.A.  100%
Punto Fijo – Venezuela

Mourik Italia S.r.l 

100%

Rome – Italië

Mourik España S.L. 

100%

Ayora – Spanje

Mourik Technicians Ltd. 

100%

Huntingdon – Engeland

Euro Exchangers Ltd. 

50%

Londen – Engeland

Mourik UK Ltd. 

100%

Londen – Engeland

Unidense Technology GmbH 

100%

Schwarzheide – Duitsland

Mourik GmbH 

100%

Wilhelmshaven – Duitsland

Mourik Endüstriyel Hizmetleri Ltd Şti. 

100%

Izmit – Turkije

LLC Mourik 

Joh. Mourik & Co. Holding B.V.
Groot-Ammers

99%

Moskou – Rusland

IKR-Mourik Besitz Deutschland GmbH Co. KG 100%
Schwarzheide – Duitsland

Mourik Brasil Servicos de Manutencao 
Industrial e Marítimo Ltda. 

95%

Rio de Janeiro – Brazilië

Mourik & MCE Serviços Especializados Ltda.  60%
Camaçari – Brazilië

Anabeeb Industrial Services Co. Ltd. 

6,67%

Jubail – Saoedi-Arabië

Anabeeb Services Co. (W.L.L) 

40%

Doha – Qatar

AHP v.o.f. 

50%

Eindhoven

Petrogas International Trading Co. Ltd.

100%

Dalian – China

Petrogas Gas Systems Asia Ltd. 

100%

Hongkong – China

Technogas do Brasil

50%

Petrogas Gas-Systems B.V.

50%

Petrogas Process Systems B.V.

Rio de Janeiro – Brazilië

Clean Energy Company Ltd.
Panama

Petrogas International B.V.

70%

Eindhoven

100%

Eindhoven

100%

Eindhoven

Plastoil AG 

100%

Baar – Zwitserland

CR India 

100%

Mumbai

CR Malaysia

100%

Bintulu

CR Singapore

Grond Recyclagecentrum Kallo N.V. 
Kallo – België

30%

Mourik n.v. 

100%

Antwerpen – België

100%

Singapore

CR Thailand

100%

Rayong
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30,7%

HOOFDSTUK 10 - JAARBEELD 2017
SAMENGEVATTE JAARREKENING

NEDERLAND

Mourik Infra B.V.

100%

Groot-Ammers

Mourik Groot-Ammers B.V. 

100%

Park Residentie Dronten B.V. 

100%

Mourik Bouw B.V. 

100%

Mourik Tegelen B.V.

100%

Bergerode B.V. 

100%

SBA Projectontwikkeling B.V. 

100%

Mourik Cultuurtechniek B.V. 

Groot-Ammers

Hendrik Bedrijven Brunssum B.V. 
Brunssum

Mourik Limburg B.V. 
Echt

Mourik Limburg Civiel B.V. 
Echt

Vogel B.V. 
Zwijndrecht

Vogel Kathodische Bescherming B.V. 
Zwijndrecht

Vogel Bouwkundig Onderhoud B.V. 



100%

Groot-Ammers

100%

Echt

100%

Echt

100%

100%

Mogo Ontwikkelingsmaatschappij B.V. 

100%

Mourik Grondbank B.V. 

100%

Trafﬁc & More Beheer B.V. 

Zwijndrecht

Mourik Financieringsmij N.V.

100%

Botlek-Rotterdam

Groot-Ammers

Zwijndrecht

G. Bouman Arkel B.V. 

100%

Dronten

100%

Groot-Ammers

100%

Groot-Ammers

60%

Nieuwegein

Antwerpen - België

Trafﬁc & More B.V. 

100%

Nieuwegein

Frees Service Utrecht B.V. 

60%

Utrecht

Stichting Parijsch

50%

Culemborg

Asfalt Centrale Utrecht B.V. 

37,5%

Utrecht

Mourik Services B.V. 

Mourik Vlissingen B.V. 

100%

Botlek-Rotterdam

100%

Nieuwdorp

MCO-Team B.V. 
Weber B.V. 
Mourik Innovations B.V. 

100%

Groot-Ammers

Mourik Transport B.V. 

100%

Groot-Ammers

Joh. Mourik & Co’s 
Aannemingmaatschappij B.V.

100%

Groot-Ammers

Exploitatiemaatschappij 
onroerend goed Velsen B.V. 

Mourik Klimaattechniek B.V. 
80%

Mourik Techniek B.V. 

Vergader- en Conferentiecentrum Beesd B.V. 

50%

100%

ClimateControl Carpark Ventilation Systems B.V.  51%

Beesd

Mourik Noord-Holland B.V.
Spijkenisse

Ridderkerk

100%

70%

BlueAlp B.V.

100%

Groot-Ammers

BlueAlp Innovations B.V.	
Groot-Ammers

50%

Botlek - Rotterdam

Dutch Green Solutions B.V.
100%

50%

Botlek-Rotterdam

Induserve v.o.f.

33%

Eindhoven

75%

TCC Beheer B.V. 
100%

50%

Botlek-Rotterdam

Leiden

Service-Bureau Zuidgeest I B.V.	



Velsen-Noord

Decontamination Services B.V. 
100%

Groot-Ammers

Beek Container Groep Nederland B.V. 

70%

Mourik Controlec Maintenance v.o.f.

100%

Groot-Ammers

BlueAlp Holding B.V.

Mourik Chemical Cleaning B.V. 
Nieuwdorp

Groot-Ammers

Mourik Grondexploitatie B.V. 

100%

Spijkenisse

100%

Zwijndrecht

100%

Spijkenisse

Mourik E&I B.V. 

Velsen

Groot-Ammers

Mourik Installatiegroep B.V. 

100%

Nieuwdorp

Zuidgeest Bouw B.V.

100%

Ridderkerk

iTanks B.V. 

Zuidgeest Engineering & Project Services B.V. 100%

25%

Hoogvliet

22%

Rotterdam

Ridderkerk

Conservator Supply B.V.

50%

Ridderkerk

Deze lijst betreft de deelnemingen per 1 januari 2017 die relevant zijn voor het inzicht
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Zichtbaar op de fiets
In het najaar van 2017 was er bij de
veerponten Schoonhovenseveer, Bergstoep
en Nieuw-Lekkerland in Zuid-Holland een
actie voor de zichtbaarheid van fietsende
scholieren. Mourik Groot-Ammers werkte
hier samen met politie en ROV-ZH
(regionale verkeersveiligheid). Wethouder
Kees Boender van de gemeente Molenwaard reikte zadelhoesjes uit met de
boodschap ‘Ben jij zichtbaar?’.
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MVO

GEDRAGSREGELS

Het beleid van Mourik is erop gericht een kwalitatief
hoogwaardig bedrijf te zijn dat toegevoegde waarde
levert aan haar klanten waarbij een verantwoord
evenwicht tussen de financiële aspecten (winst,
economisch rendement en continuïteitsgarantie) en
sociale en ecologische aspecten (mens en milieu)
uitgangspunten zijn van haar bedrijfsvoering om
dat te bereiken.

Mourik en haar werkmaatschappijen zien toegevoegde
waarde in verantwoord en respectvol omgaan met
mens, milieu en maatschappij, en daarbij in compliance
te zijn met (inter)nationale wet- en regelgeving. Als
bedrijf staan wij voor de volgende uitgangspunten.

Veiligheid

Het familiebedrijf Mourik is een
flexibele en betrouwbare partner in
al haar activiteiten. Het uitvoeren van
bedrijfsactiviteiten gebeurt vanuit
een breed maatschappelijk
bewustzijn waarin duurzaamheid,
veiligheid, milieu, transparantie,
ethiek en integriteit de basis vormen
van haar normen en waarden.

Veiligheid is de kernwaarde bij al onze activiteiten.
Het optreden van nul ongevallen is hierbij ons
ultieme doel. Onze stelregels zijn de volgende:
» Wij doen het veilig of wij doen het niet
» Geen letsel, ziekte of schade door het werk
» Wij beheersen alle (veiligheids)risico’s in ons werk
» Ongevallen en schades zijn te voorkomen
Wij stellen ons tot doel een duurzame veiligheids
cultuur te creëren met aandacht voor veiligheids
leiderschap, menselijk gedrag, gevaaridentificatie,
risicobeheersing en risicomanagement.

Gezondheid
Wij streven ernaar om de gezondheid en het welzijn
van een ieder te beschermen. Een gezond personeels
bestand is nodig voor een gezonde bedrijfsvoering
en wij streven naar een vitale organisatie. Door het
identificeren van gezondheidsgevaren, het beheersen
van blootstelling aan gevaar en het geven van
voorlichting willen we medewerkers bewust maken
van gezondheidsgevaren op de werkplek om zo de
ontwikkeling van beroepsziektes te voorkomen.

Milieu
Wij zijn met onze activiteiten doorlopend alert op het
voorkomen van schade aan het milieu. Wij maken
zorgvuldig gebruik van energie, water, grondstoffen
en hulpmiddelen. Door het verminderen van ons
brandstof- en energieverbruik reduceren wij
structureel onze CO2-footprint.
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Kwaliteit en Klantgerichtheid
Onze goede reputatie wordt bepaald door de kwaliteit van
ons werk en de manier waarop we dit uitvoeren. De eisen en
wensen van de klant staan in onze marktbenadering
centraal. In de kwaliteitsprocedures van onze onder
nemingen staat omschreven hoe wij dit doen. Wij maken
heldere, duidelijke en controleerbare afspraken met de
opdrachtgever met betrekking tot kwaliteit, veiligheids- en
milieuzorg, specificaties, prijs en levertijd van producten of
diensten. Wij handelen eventuele klachten zorgvuldig af,
waarbij in alle redelijkheid naar een overeenstemming met
de opdrachtgever wordt gestreefd. Wij werken voortdurend
aan verbetering van kwaliteit, veiligheids- en milieuzorg in
de context van duurzaamheid.

"WIJ CREËREN EEN WERKOMGEVING
WAARIN WIJ VERSCHILLENDE
CULTUREN RESPECTEREN, EEN IEDER
GELIJKWAARDIG BEHANDELEN EN
WAARIN COLLEGIALITEIT EN MENS
GERICHTHEID CENTRAAL STAAN."

Zakelijke Integriteit en Transparantie
Te allen tijde doen wij zaken in openheid met inachtneming
van integriteit, eerlijkheid en redelijkheid binnen de grenzen
van commerciële vertrouwelijkheid en de internationale
gebruiken. Daarnaast geloven wij als bedrijf in het belang
van vertrouwen, openheid, teamwork, professionaliteit en
trots zijn op wat wij doen. Wij verwachten van onze
medewerkers dat zij professioneel, gezamenlijk en eerlijk
werken, binnen en buiten de onderneming. Wij doen geen
zaken met partijen als dat leidt tot overtreding of omzeiling
van wet- en regelgeving en andere maatschappelijke en/of
bedrijfseigen normen en waarden.

een rechtvaardig en sociaal beleid, zorgen voor goede
arbeidsomstandigheden waarbij het investeren in mensen
centraal staat en zien erop toe dat de juiste persoon op de
juiste plek werkt. Hierbij is ruimte en aandacht voor mensen
met een eventuele achterstand op de arbeidsmarkt.
Wij creëren een werkomgeving waarin wij verschillende
culturen respecteren, een ieder gelijkwaardig behandelen
en waarin collegialiteit en mensgerichtheid centraal staan.
Wij discrimineren niet, ook niet op basis van leeftijd, etnische
en/of sociale achtergrond, geslacht, seksuele voorkeur,
politiek of godsdienst.

Samenwerken
Wij maken gebruik van aanwezige capaciteit, kennis en
middelen, zowel extern als intern. Ons uitgangspunt is
doelmatig samen te werken binnen de Mourik-organisatie
en met onze partners. Dit levert een synergetisch effect dat
verder gaat dan het financiële resultaat en het belang van de
individuele werkmaatschappijen.

Innovatie
Door creativiteit en kennis van onze medewerkers te
combineren met nieuwe technologie en/of toepassing,
zoeken wij constant naar nieuwe mogelijkheden om de
beste, veiligste en milieuvriendelijkste oplossingen te bieden
aan onze klanten. Innovatie voor het reduceren van
arbeidsrisico’s en het verhogen van efficiëntie heeft
daarbij vooral de aandacht.

Interne en Externe Controles
Afhankelijk van de werkmaatschappij zijn wij in bezit van
onder meer de volgende certificaten: NEN-EN-ISO 9001,
NEN-EN-ISO 14001en VCA. Waar van toepassing zijn hier
(meerdere) specifieke certificaten aan toegevoegd.
Wij conformeren ons aan interne en externe onafhankelijke
controles om de effectieve werking en naleving van onze
gedragscodes en procedures te toetsen. Wij werken
voortdurend aan verbetering van onze prestaties.

Opvolging

Flexibiliteit
Wij zijn een modern dynamisch bedrijf dat in nauwe
samenspraak met onze relaties flexibel inspeelt op
veranderingen in de maatschappij en samenleving. Wij
hebben een open relatie met onze omgeving en kijken
continu naar verdere verbetering.

De naleving van onze gedragsregels door alle medewerkers
is onderdeel van ons interne handhavingsbeleid.

Groot-Ammers, 1 juni 2017

Werkomstandigheden
Ons uitgangspunt is dat mensen, zonder daarbij onderscheid
te maken, waardevol zijn en dat zij in de gelegenheid
worden gesteld zich persoonlijk te ontwikkelen. Wij voeren
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Raad van Bestuur
Joh. Mourik & Co. Holding B.V.
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OVER DIT VERSLAG
Dit hoofdstuk geeft specifieke informatie over ons rapportage
proces en de rapportagemethoden om tot de cijfers en
onderwerpen van dit verslag te komen.

Doelgroep
Wij leggen aan alle belanghebbenden verantwoording af
over het duurzaamheidsbeleid en de bijbehorende resultaten.
Het gaat onder andere om opdrachtgevers, medewerkers,
leveranciers, onderaannemers, branchegenoten, media,
NGO’s en overheden.

Vergaren van informatie
We voeren een stakeholdersanalyse uit en gaan met onze
externe stakeholders in gesprek over Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen om de informatiebehoefte te
inventariseren. Zie de uitkomsten in de paragraaf Materialiteits
analyse op pagina 9. Intern analyseren we de informatie
behoefte door middel van interviews, enquêtes en personeels
bijeenkomsten. Lees meer in het hoofdstuk ‘Stakeholders:
het gaat om vertrouwen’ vanaf pagina 34.
Elk jaar evalueren we of de informatie voorziet in de gerechtvaar
digde informatiebehoefte van onze stakeholders. Indien blijkt
dat onze stakeholders materiële informatie missen in het verslag,
nemen we deze informatie op vanaf rapportagejaar 2018.
Gedurende het jaar vindt overleg plaats tussen de bij duur
zaamheid betrokken functionarissen. In november 2017 is het
Jaarbeeld 2016 geëvalueerd. Elke twee-drie weken was er
overleg om de voortgang te bespreken en waar nodig bij te
sturen. De gebruikte gegevens zijn afkomstig uit diverse
systemen en administraties zoals Profit als het gaat om de
HRM-gerelateerde aspecten. Om validiteit te waarborgen,
genereren wij informatie uit specifieke rapportagesystemen.
Veel gegevens zijn tevens verzameld op centraal niveau door
middel van diepte-interviews en gestandaardiseerde lijsten.
Data is vervolgens gecontroleerd door de directies en indien
van toepassing door de MVO-Stuurgroep.

Reikwijdte
Dit Jaarbeeld gaat over het kalenderjaar 2017. Er zijn ten opzichte
van voorgaande jaren geen aanpassingen van informatie en
geen significante wijzigingen ten aanzien van reikwijdte en
aspectafbakening. Voor de specificaties van de aspectafbakening
verwijzen wij naar de DMA-tabel op pagina 102-103. Voor het

overzicht van de gekozen KPI’s verwijzen wij naar de GRI G4
Referentietabel op pagina 98 tot en met 101. Tenzij anders
vermeld, gelden de KPI’s voor alle bedrijven waarin Mourik een
meerderheidsbelang heeft. De rapportagescope voor
indicatoren EN3, EN7, EN15 en EN16 is Nederland. Buiten
Nederland vragen opdrachtgevers deze informatie niet. Er
wordt daar niet op gestuurd en derhalve is deze informatie ook
niet geregistreerd. Uit de evaluatie met onze stakeholders blijkt
dat de indicator EN5 niet van toegevoegde waarde is voor hun
informatievoorziening. We hebben daarom besloten om deze
KPI niet langer te rapporteren.
Vanwege de omvang van de buitenlandse entiteiten en
derhalve geringe relevantie worden de indicatoren LA9, LA10
en LA11 gerapporteerd met als scope Nederland. Voor Mourik
België is de benodigde informatie in 2017 niet beschikbaar
door de prioritering: de doelstelling om LA10 en LA11 in 2017
te rapporteren is niet behaald en wordt verschoven naar
2018-2019. De materiële thema’s voor Mourik zijn bepaald op
basis van een gedetailleerde materialiteitsanalyse. Rekening
houdend met de mate van invloed, relevantie en belang voor
stakeholders, is de reikwijdte van de gerapporteerde
onderwerpen en KPI’s bepaald.

Verslaggevingssystematiek
Mourik heeft haar Jaarbeeld opgesteld in overeenstemming
met GRI G4 optie Core. De CO2-emissies zijn gerapporteerd
conform de methodiek van de CO2-Prestatieladder versie 3.0,
SKAO - uitgave 10 juni 2015. De policy van Mourik is om het
verslag te laten beoordelen conform de GRI G4 door een
onafhankelijke accountant om als organisatie te excelleren
op het gebied van duurzaamheid en aan de transparantie
verwachtingen te voldoen van onze stakeholders. De Raad
van Bestuur heeft Deloitte Accountants een opdracht
verstrekt om de vanaf pagina 98 opgenomen KPI’s met een
beperkte mate van zekerheid te beoordelen. Het door hen
afgegeven assurance rapport (assurance over GRI G4 in
accordance) is opgenomen op pagina 89. Gegevens zijn
afkomstig uit geconsolideerde data in bedrijfssystemen. De
keuze van KPI’s is ingegeven door de maatschappelijke en
inhoudelijke relevantie en de mate van beïnvloedbaarheid
van de organisatie, zie de materialiteitsanalyse. Vanuit de
‘Sector Supplement Construction and Real Estate’ is CRE6
gerapporteerd, omdat deze als meest relevant is beoordeeld.

Toelichting op omissies
De toelichtingen op omissies zijn opgenomen in de GRI G4
Referentietabel, op pagina 98-101. Wij rapporteren dit jaar
wederom kwalitatief over circulariteit, omdat we in 2018
kwantitatieve informatie gaan verzamelen en KPI’s gaan
vaststellen met behulp van het convenant Circulair Onder
nemen dat we in november 2017 hebben ondertekend.
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ASSURANCE RAPPORT
VAN DE ONAFHANKELIJKE
ACCOUNTANT
Aan: de Raad van Bestuur en overige belanghebbenden
van Joh. Mourik & Co. Holding B.V.

Onze conclusie
Wij hebben de op pagina 98 tot en met 102 opge
nomen Key Performance Indicatoren (KPI’s) in het
Jaarbeeld 2017 (hierna: het Jaarbeeld) van Joh. Mourik &
Co. Holding B.V. te Groot-Ammers over 2017 (boekjaar)
beoordeeld. Wij hebben tevens beoordeeld of het
Jaarbeeld door Joh. Mourik & Co. Holding B.V. is
opgesteld op basis van toepassingsniveau ‘Core’ in
overeenstemming met de Sustainability Reporting
Guidelines (GRI-G4) van het Global Reporting Initiative.
Het Jaarbeeld omvat een weergave van het beleid
van Joh. Mourik & Co. Holding B.V. ten aanzien van
maatschappelijk verantwoord ondernemen en de
bedrijfsvoering, de gebeurtenissen en de prestaties
op dat gebied gedurende het jaar.
Op grond van onze werkzaamheden is ons niets
gebleken op basis waarvan wij zouden moeten
concluderen dat:
» De KPI’s zoals opgenomen in het Jaarbeeld 2017
niet in alle van materieel belang zijnde opzichten,
zijn opgesteld in overeenstemming met de
Sustainability Reporting Guidelines (GRI-G4) van
het Global Reporting Initiative.
» Het Jaarbeeld 2017 niet in alle van materieel belang
zijnde opzichten is opgesteld in overeenstemming
met toepassingsniveau ‘Core’ van de Sustainability
Reporting Guidelines (GRI-G4) van het Global
Reporting Initiative.
In het Jaarbeeld is toekomstgerichte informatie
opgenomen in de vorm van ambities, strategie, plannen,
verwachtingen en ramingen. Inherent aan deze
informatie is dat de werkelijke uitkomsten in de toekomst
kunnen afwijken en daarom onzeker zijn. Wij geven geen
zekerheid bij de veronderstellingen en de haalbaarheid
van toekomstgerichte informatie in het Jaarbeeld.
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De basis voor onze conclusie
Wij hebben onze beoordeling met betrekking tot het
Jaarbeeld verricht in overeenstemming met Neder
lands recht, waaronder de Nederlandse Standaard
3810N ‘Assurance-opdrachten inzake maatschappe
lijke verslagen’. Deze beoordelingsopdracht is gericht
op het verkrijgen van een beperkte mate van
zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verant
woordelijkheden voor de beoordeling van het
Jaarbeeld'.
Wij zijn onafhankelijk van Joh. Mourik & Co. Holding
B.V. zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere relevante onafhankelijk
heidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroeps
regels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen assuranceinformatie voldoende en geschikt is als basis voor
onze conclusie.

Verantwoordelijkheden van de
Raad van Bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk
voor het opstellen van het Jaarbeeld in overeen
stemming met Sustainability Reporting Guidelines
(GRI-G4) van het Global Reporting Initiative, inclusief
het identificeren van stakeholders en het bepalen van
materiële onderwerpen. De door het bestuur
gemaakte keuzes ten aanzien van de reikwijdte van
het Jaarbeeld en het verslaggevingsbeleid zijn
uiteengezet in het hoofdstuk ‘Over dit verslag’.
Het bestuur is ook verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht
om het opstellen van het Jaarbeeld mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude of fouten.

JAARBEELD 2017
ASSURANCE RAPPORT

Onze verantwoordelijkheden voor
de beoordeling van het Jaarbeeld
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en
uitvoeren van een assurance-opdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen
voor de door ons af te geven conclusie.
Wij passen de ‘Nadere voorschriften accountantskanto
ren ter zake van assurance-opdrachten (RA/AA)’ toe. Op
grond daarvan beschikken wij over een samenhangend
stelsel van kwaliteitsbeheersing inclusief vastgelegde
richtlijnen en procedures inzake de naleving van
ethische voorschriften, accountantsstandaarden en
andere relevante wet- en regelgeving.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of
fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van
invloed kunnen zijn op de beslissingen die gebruikers
op basis van dit Jaarbeeld nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
beoordelingswerkzaamheden en de evaluatie van het
effect van onderkende afwijkingen op onze conclusie.
Een beoordeling is gericht op het verkrijgen van een
beperkte mate van zekerheid. De werkzaamheden die
worden verricht bij het verkrijgen van een beperkte
mate van zekerheid zijn gericht op het vaststellen van de
plausibiliteit van informatie en zijn geringer in diepgang
dan die bij een assurance-opdracht gericht op het
verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid. De in
dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in
hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij
functionarissen van de vennootschap en het uitvoeren
van cijferanalyses met betrekking tot de informatie
opgenomen in het Jaarbeeld. De mate van zekerheid
die wordt verkregen bij beoordelingsopdrachten is
daarom ook aanzienlijk lager dan de zekerheid die
wordt verkregen bij controleopdrachten.

Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch
uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse Standaard 3810N, ethische voorschriften en
de onafhankelijkheidseisen.
Onze beoordeling bestond onder andere uit:
» Het evalueren van het toepassingsniveau volgens
de Sustainability Reporting Guidelines (GRI G4 in
accordance level ‘Core’) van het Global Reporting
Initiative.
» Het evalueren van de aanvaardbaarheid van het
verslaggevingsbeleid en de consistente toepassing
hiervan, waaronder het evalueren van de uitkomsten
van de dialoog met belanghebbenden en de
redelijkheid van schattingen gemaakt door het
management.
» Het verkrijgen van kennis en inzicht van de
duurzaamheidsdata en andere omstandigheden
met betrekking tot de opdracht.
» Het evalueren van de opzet van de systemen en
processen voor informatieverzameling en –verwerking
voor de informatie in het Jaarbeeld.
» Het afnemen van interviews met relevante
medewerkers verantwoordelijk voor het aanleveren
van informatie voor het Jaarbeeld, het uitvoeren van
interne controles op gegevens en de consolidatie
van gegevens in het Jaarbeeld.
» Het analytisch evalueren van data en trends
aangeleverd voor consolidatie op groepsniveau.
Rotterdam, 9 april 2018
Deloitte Accountants B.V.

A.G. van Bochove RA
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GRI G4 REFERENTIETABEL
& KPI'S
* betreft de Key Performance Indicators waarover assurance is verleend

Strategie
G4-1 

G4-9

G4-16

Verklaring van de hoogst beslissingsbevoegde
over de relevantie van duurzaamheid voor de
organisatie en haar strategie

Omvang van de verslaggevende organisatie
Pagina – omslag
Paragraaf – Kerncijfers 2017

Pagina – 8-11, 18
Paragraaf – Strategie: Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen, Resultaten

G4-10

Lidmaatschappen van verenigingen en/of
(inter)nationale belangenorganisaties
Pagina – 36
Paragraaf – Stakeholders: het gaat om vertrouwen,
Milieu: werken aan een duurzame leefomgeving

Organisatieprofiel
G4-3
Naam van de organisatie
Pagina – 42
Paragraaf – Regeren is vooruitzien

G4-4
Voornaamste producten en diensten
Pagina – 42
Paragraaf – Regeren is vooruitzien

G4-5
Locatie van het hoofdkantoor van de
organisatie
Pagina – 105
Paragraaf – Colofon

Totale personeelsbestand naar type arbeids
overeenkomst, geslacht en regio
Pagina – 60
Paragraaf – Investeren in mensen
KPI* – Totale personeelsbestand naar type werk,
arbeidsovereenkomst en regio

G4-11
Percentage medewerkers dat onder een
collectieve arbeidsovereenkomst valt
Pagina – 65
Paragraaf – Investeren in mensen
KPI* – Percentage medewerkers dat onder een
collectieve arbeidsovereenkomst valt (Nederland)

G4-12
Beschrijving van de waardeketen
Pagina – 35
Paragraaf – Stakeholders: het gaat om vertrouwen

G4-13

Het aantal landen waar de organisatie actief is
Pagina – 19
Paragraaf – Wereldkaart

Significante veranderingen tijdens de
verslagperiode wat betreft omvang, structuur
en eigendom
Pagina – 16
Paragraaf – Resultaten

G4-7

G4-14

G4-6

Eigendomsstructuur en rechtsvorm
Pagina – 42
Paragraaf – Regeren is vooruitzien

G4-8
Afzetmarkten (geografische verdeling,
sectoren en soorten klanten)
Pagina – 19, 21, 23, 27-31
Paragraaf – Wereldkaart, Mourik in 2017
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Toepassing van het voorzorgsprincipe
Pagina – 9, 102-103
Paragraaf – Strategie: Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen, DMA-tabel

G4-15
Extern ontwikkelde economische, milieu
gerelateerde en sociale handvesten, principes
of andere initiatieven die de organisatie
onderschrijft
Pagina – 36, 78, 95
Paragraaf – Stakeholders: het gaat om vertrouwen,
Milieu: werken aan een duurzame leefomgeving,
Over dit verslag

G4-17
A. Alle entiteiten die zijn opgenomen in
de geconsolideerde financiële verklaringen
of vergelijkbare documenten van de
organisatie
Pagina – 90
Paragraaf – Lijst van deelnemingen
B. Entiteiten in de geconsolideerde jaarreke
ning die niet zijn opgenomen in het verslag

G4-18
Proces voor het bepalen van de inhoud en de
reikwijdte van het verslag
Pagina – 9, 95
Paragraaf – Strategie: materialiteitsanalyse,
Over dit verslag

G4-19
Geïdentificeerde materiële aspecten
Pagina – 95
Paragraaf – Strategie: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Strategie: materialiteitsmatrix,
DMA-tabel

G4-20
De reikwijdte van de geïdentificeerde
materiële aspecten binnen de organisatie
Pagina – 102-103
Paragraaf – DMA-tabel

G4-21
De reikwijdte van de geïdentificeerde
materiële aspecten buiten de organisatie
Pagina – 102-103
Paragraaf – DMA-tabel

G4-22
De redenen en gevolgen van eventuele
aanpassingen van de informatie
Pagina – 95
Paragraaf – Over dit verslag
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GRI G4 REFERENTIETABEL & KPI'S

Verslagprofiel

Governance

G4-23

G4-28

G4-34

Significante veranderingen ten opzichte van
eerdere verslaggevingsperiodes met
betrekking tot de scope en reikwijdte van
aspecten
Pagina – 95, 102-103
Paragraaf – Over dit verslag, DMA-tabel

Verslagperiode voor de verschafte informatie
Pagina – 95
Paragraaf – Over dit verslag

Governancestructuur van de organisatie
Pagina – 42
Paragraaf – Regeren is vooruitzien: governance
structuur

Betrokkenheid van
de stakeholders
G4-24
Lijst met stakeholders die de organisatie
heeft betrokken
Pagina – 37
Paragraaf – Stakeholders: het gaat om vertrouwen

G4-25
Basis voor de identificatie en selectie van
stakeholders
Pagina – 34-35
Paragraaf – Stakeholders: het gaat om vertrouwen

G4-26
Aanpak voor de betrokkenheid van
stakeholders
Pagina – 8, 34-36
Paragraaf – Strategie: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Stakeholders: het gaat om
vertrouwen

G4-27
Belangrijke onderwerpen en vraagstukken die
naar voren zijn gekomen door betrokkenheid
van stakeholders en hoe de organisatie hierop
heeft gereageerd. Rapportage van de groep
belanghebbenden die een belangrijk
onderwerp of een zorg hebben aangekaart.
Pagina – 36-37
Paragraaf – Stakeholders: het gaat om vertrouwen

G4-29
Datum van het meest recente verslag
Pagina – 95
Paragraaf – Over dit verslag

Ethiek en integriteit

G4-30

G4-56

Verslaggevingscyclus
Pagina – 95
Paragraaf – Over dit verslag

G4-31
Contactpunt voor vragen over het verslag
Pagina – 105
Paragraaf – Colofon

Beschrijving van de waarden, principes,
standaarden en gedragsnormen binnen de
organisatie zoals een gedragscode
Pagina – 93
Paragraaf – Gedragsregels Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen
Toelichting en eventuele omissies – Tevens is in
het hoofdstuk 'Regeren is vooruitzien' een paragraaf
opgenomen over integriteit.

G4-32
A: In accordance' optie die de organisatie heeft
gekozen
B: G
 RI G4 referentietabel voor de gekozen optie
C: Verwijzing naar het externe assurance
rapport als externe assurance over het
verslag is verkregen
Pagina – A. 95, B. 98-101, C. 95
Paragraaf – A. Over dit verslag, B. GRI G4
referentietabel, C. Over dit verslag

G4-33
Beleid en de huidige praktijk met betrekking
tot het verkrijgen van externe assurance voor
het verslag
Pagina – 95
Paragraaf – Over dit verslag

Economische
prestatie-indicatoren
G4-EC1
De directe economische waarden
Pagina – 85
Paragraaf – Samengevatte jaarrekening:
geconsolideerde balans en geconsolideerde
winst-en-verliesrekening
KPI*– Geconsolideerde balans per 31 december
2017 en geconsolideerde winst-en-verliesrekening
over 2017
Toelichting en eventuele omissies – Mourik
heeft als beleid geen informatie over kosten en
resultaten per divisie te publiceren als deze
vertrouwelijk en/of commercieel gevoelig zijn
waardoor sprake is van een omissie. Mourik past
geen agressieve tax planning toe en er wordt geen
gebruik gemaakt van tax havens. Om deze redenen
is er over tax niet op basis van ‘country-by-country
reporting’ gerapporteerd. Het onderwerp is niet
naar voren gekomen in de stakeholdersdialoog in
2017 en is ook geen wettelijk verplichte rapportage
voor Mourik.
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GRI G4 REFERENTIETABEL
& KPI'S
* betreft de Key Performance Indicators waarover assurance is verleend

Milieu prestatie-indicatoren
Energie
G4-EC3
Dekking van de verplichtingen in verband met
het vastgestelde uitkeringenplan van de
organisatie
Pagina – 15
Paragraaf – Resultaten
KPI*– Pensioenregelingen (Nederland en België)
Toelichting en eventuele omissies – De
relevantie ontbreekt om uitgebreide informatie in
het verslag op te nemen over beschikbare
pensioenregelingen voor de medewerkers,
waaronder de details over een dekkingsgraad van
de pensioenfondsen in kwestie, hun strategie om
het op peil te houden, etc., alsmede de percentages
van de bijdragen van werkgever en medewerker.
Omdat wij met meerdere CAO's werken waarin de
pensioenafspraken worden vastgelegd, is het
onmogelijk om hierover uniform te rapporteren.
Bovendien krijgt iedere medewerker jaarlijks een
Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Tot slot zijn deze
afspraken gemaakt tussen de sociale partners en is
dit voor de overige stakeholders niet relevant.
Mourik België kent weer een afwijkende
pensioenregeling op basis van een eindloon
systeem. Er is tevens een collectieve regeling
van toepassing waardoor de relevantie ontbreekt
om uitgebreid hierover te rapporteren.

Energieverbruik binnen de organisatie
Pagina – 78
Paragraaf – Milieu: werken aan een duurzame
leefomgeving
KPI*– Energieverbruik binnen de organisatie
(Nederland)

G4-EN16
Indirecte emissies van broeikasgassen naar
gewicht (scope 2)
Pagina – 78
Paragraaf – Milieu: werken aan een duurzame
leefomgeving
KPI*– Indirecte emissies van broeikasgassen naar
gewicht (scope 2) (Nederland)

G4-EN7
Vermindering in energiebehoefte van
producten en diensten
Pagina – 80
Paragraaf – Milieu: werken aan een duurzame
leefomgeving
KPI*– Energiereductie van de energiebehoefte ten
aanzien van producten en diensten (Nederland)
Toelichting en eventuele omissies – Om de
reductie in de energiebehoefte van de producten
en diensten te rapporteren, zijn LCA-studies
(levenscyclusanalyse en ketenanalyse) uitgevoerd
om de CO2-footprint te bepalen. Een aantal
producten wordt gerapporteerd in aantallen,
in plaats van in aantoonbare reductie. De reden:
de gerealiseerde reductie is afhankelijk van de
toepassing en geleverde prestaties.

Werkgelegenheid
G4-LA1
Totaal aantal en snelheid van nieuwe en
vertrekkende medewerkers per leeftijds
categorie en geslacht
Pagina – 65
Paragraaf – Investeren in mensen
KPI*– Personeelsverloop per leeftijdsgroep en
geslacht en regio
Toelichting en eventuele omissies – Aantal
uitgestroomde medewerkers gedeeld door het
gemiddelde van de bezetting op 1 januari en 31
december van het rapportagejaar, op basis van type
werk, leeftijdsgroep, geslacht en regio.

Emissies

G4-EC4
Significante financiële steun van een overheid
Pagina – 16
Paragraaf – Resultaten
KPI*– Significante financiële steun van een
overheid.
Toelichting en eventuele omissies – Wij
benoemen het bedrag, maar splitsen niet naar soort
steun (investment grants, awards, tax relief, financial
incentives, country-by-country), omdat het bedrag
niet significant is. Mourik ontvangt geen significante
financiële steun in het buitenland.
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G4-EN15
Directe emissies van broeikasgassen naar
gewicht (scope 1)
Pagina – 78
Paragraaf – Milieu: werken aan een duurzame
leefomgeving
KPI*– Directe emissies van broeikasgassen naar
gewicht (scope1) (Nederland)

Gezondheid en veiligheid
G4-LA5
Percentage van het totale personeelsbestand
dat is vertegenwoordigd in formele gezamen
lijke arbocommissies van werkgevers en
medewerkers die bijdragen aan de controle op
en advies over arboprogramma's
Pagina – 73
Paragraaf – Veiligheid
KPI*– Percentage van het totale personeelsbestand
dat is vertegenwoordigd in formele gezamenlijke
arbocommissies
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Anticorruptie
G4-LA6

G4-LA10

G4-SO4

Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en
verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde
sterfgevallen naar geslacht en regio
Pagina – 61, 74-75
Paragraaf – Investeren in mensen, Veiligheid
KPI*– Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en
verzuimcijfers (Nederland en België) en het aantal
werkgerelateerde sterfgevallen. Verzuimcijfers
worden behalve voor Nederland en België met een
scope ‘overig’ gerapporteerd (valt buiten de
assurance).
Toelichting en eventuele omissies – Wij
rapporteren over ongevallen, indexcijfers en
beroepsziekten naar geslacht en regio.

Programma's voor competentiemanagement en
levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid
van de medewerkers garanderen en hen helpen
bij het afronden van hun loopbaan
Pagina – 60-61
Paragraaf – Investeren in mensen, DMA-tabel
KPI*– Programma’s voor competentiemanagement
en levenslang leren (Nederland)
Toelichting en eventuele omissies – Wij geven dit
jaar een uitgebreidere kwalitatieve toelichting over
de programma’s in het kader van Leeftijdsbewust
Personeelsbeleid Mourik (LBPM), die de blijvende
inzetbaarheid van de medewerkers blijven
garanderen en hen helpen bij het afronden van
hun loopbaan.

Communicatie en training inzake anti
corruptiebeleid en -procedures
Pagina – 43
Paragraaf – Regeren is vooruitzien
KPI*– Medewerkers die integriteitstrainingen
hebben gevolgd (Nederland)
Toelichting en eventuele omissies – Wij
rapporteren kwalitatief over communicatie en
kwantitatief over trainingen inzake anticorruptie
beleid. Dit betreft vooral Nederland maar dit jaar
hebben wij ook kwalitatieve informatie van Mourik
Global en Mourik België over dit onderwerp
opgenomen. Hierdoor is sprake van een omissie.
Verdere toelichting in de DMA-tabel op pagina
102-103

Opleiding en onderwijs
G4-LA9
Gemiddeld aantal uren dat een medewerker per
jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld
naar geslacht en medewerkerscategorie
Pagina – 62-63
Paragraaf – Investeren in mensen
KPI*– Gemiddeld aantal uren dat een medewerker
per jaar besteedt aan opleidingen (Nederland).
Tevens rapporteren wij de opleidingsuren in België
(valt buiten de assurance).
Toelichting en eventuele omissies – Wij
rapporteren naar geslacht voor Nederland en België
en opleidingsuren totaal wereldwijd. Het gemiddeld
aantal aan opleiding bestede uren is verdeeld over
geslacht, leeftijd en type werk.

G4-LA11
Percentage medewerkers dat regelmatig wordt
ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwik
keling naar geslacht en medewerkerscategorie
Pagina – 62
Paragraaf – Investeren in mensen
KPI*– Percentage medewerkers met wie
functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn
gevoerd (Nederland)
Toelichting en eventuele omissies – Dit wordt
gerapporteerd naar geslacht en medewerkers
categorie.

Specifieke standaardbepalingen
voor de sector
G4-CRE6
Percentage van de organisatie waarvan is
bevestigd dat deze werkt conform een
internationaal erkend arbomanagement
systeem
Pagina – 71
Paragraaf – Veiligheid
KPI*– Medewerkers, werkzaam onder een
internationaal erkend veiligheidssysteem
Toelichting en eventuele omissies – Deze
vereiste vanuit het CRESS-supplement wordt dit jaar
gerapporteerd naar regio (certificatieniveau en
percentage medewerkers).
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DISCLOSURE MANAGEMENT
APPROACH (DMA)
GRI-ASPECT

MOURIK-THEMA

SCOPE

WAAROM MATERIEEL EN VOOR WIE

Economische
prestaties

Continuïteit

Wereld. Boundaries: binnen en buiten de organisatie.

Onze stakeholders wereldwijd, zoals opdrachtgevers
en eindgebruikers, vinden betrouwbaarheid en
kwaliteit van essentieel belang. Daarmee voegen
wij (economische) meerwaarde toe, die resulteert
in continuïteit. Waardecreatie op lange termijn staat
centraal.

Veiligheid en
Gezondheid

Veiligheid

Wereld, enkele KPI’s hebben als scope Nederland en België,
zie verder toelichting/omissies in de GRI G4 Referentietabel, paragraaf Gezondheid en Veiligheid, pagina 100.
Boundaries: binnen en buiten de organisatie.

Veilig werken is een belangrijk speerpunt van ons
beleid en een minimale vereiste om te mogen werken
bij onze klanten. Onze mensen zijn ons belangrijkste
kapitaal. Iedereen die onder ons toezicht werkt, moet
te allen tijde zijn werk veilig (kunnen) doen.

Arbeidsomstandig
heden

Duurzame inzetbaarheid
en arbeidsomstandig
heden

Wereld, enkele KPI’s hebben als scope Nederland en België,
zie verder toelichting/omissies in de GRI G4 Referentietabel, paragraaf Opleiding en onderwijs op pagina 101.
Afhankelijk van de relevantie, de mate waarin stakeholders
dit verlangen en de mate waarin Mourik invloed kan
uitoefenen op entiteit(en), hebben enkele KPI’s ‘binnen de
organisatie’ als boundary.

Toenemende vergrijzing en langer doorwerken vragen
om levensfasebewuste oplossingen. Het is daarom
essentieel om medewerkers in alle fases van hun
werkzame leven te begeleiden, zodat ze gezond en
vitaal functioneren.

Training en
onderwijs

Competentie
management en
ruimte voor talent

Wereld, enkele KPI’s hebben als scope Nederland en België,
zie verder toelichting/omissies in de GRI G4 Referentietabel, paragraaf Opleiding en onderwijs op pagina 101.
Boundaries: binnen de organisatie.

Kennis en competenties van medewerkers zijn cruciaal
voor de continuïteit van Mourik. Wij investeren daarom
in de groei van onze mensen en het behoud van talent.

Energie en
emissies

Energie-efficiëntie en
CO2

Nederlandse Mourik-bedrijven met operationeel
meerderheidsbelang. Zie verder toelichting/omissies in de
GRI G4 Referentietabel, paragraaf Milieuprestatie-indicatoren op pagina 100. Boundaries: binnen en buiten de
organisatie.

Energie en emissies zijn voor onze stakeholders
belangrijke thema’s en wij kunnen invloed uitoefenen
op de vermindering hiervan. Mourik Infra heeft het
hoogste niveau (5) op de CO2-Prestatieladder van SKAO.
Mourik Services en aanverwante bedrijven hebben
niveau 3 behaald.

Anticorruptie

Integriteit en
compliance
management

Nederland, ambitie: in 2020 wereldwijd compliant
zijn. Zie verder toelichting/omissies in de GRI G4
Referentietabel, paragraaf Anticorruptie op pagina 101.
Boundaries: binnen en buiten de organisatie. In de KPI
G4-S04 hebben wij omissies op de punten a t/m d. Om dit
op te lossen willen wij in Nederland op deze punten in
2019 ons integriteitsbeleid uitrollen. In 2019 evalueren wij
tevens of dit gelukt is en bepalen wij de vervolgacties. De
reden van de omissie in het buitenland is dat wij daar, als
global contractor, op deze punten de richtlijnen van onze
opdrachtgevers volgen. Indien dit in de toekomst
verandert, passen wij ons integriteitsbeleid daarop aan.

Als een organisatie integer wil ondernemen, is
compliance management een essentieel onderdeel.
We moeten voldoen aan alle wet- en regelgeving om
in control en compliance te zijn.
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DISCLOSURE MANAGEMENT APPROACH

BEHEERSINGSPROCESSEN

EVALUATIEPROCESSEN

Bedrijven rapporteren jaarlijks hun financiële waarden aan de Raad van Bestuur in jaarplannen waarin
deze worden besproken en geëvalueerd. Tevens vindt maandelijks de bespreking en rapportage van de
financiële en economische prestaties plaats tussen de directies en de Raad van Bestuur.

Beoordeling door interne controle, externe accountantscontrole, jaarverslaglegging en rapportage aan
Raad van Bestuur.

De holding stelt jaarlijks een veiligheidsplan op, waaraan de divisies zich committeren. Door middel
van veiligheidscampagnes brengen we veiligheid onder de aandacht en door ons VCA-certificaat
borgen we veiligheid in onze bedrijfsvoering. Waar nodig nemen wij direct verbetermaatregelen.
Voor veiligheid staan structurele verbeteranalyses en -maatregelen opgenomen op pagina 74-75.
Voor gezondheid staan op pagina 61 de maatregelen omschreven om het ziekteverzuim omlaag te
brengen en duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

Het jaarplan Veiligheid van Joh. Mourik & Co. Holding
B.V. en de daarbij horende resultaten worden
elk kwartaal geëvalueerd met de directie en de
Raad van Bestuur.

Wij investeren in actief gezondheidsbeleid met aandacht voor preventie en terugdringen van fysieke
belasting. Wij bieden onze medewerkers een Periodiek Arbeidsdeskundig Gezondheidsonderzoek (PAGO).
Waar nodig zorgen wij voor begeleiding op maat voor gewichtsbeheersing, cursussen voor stoppen met
roken, en lifestyle, zoals ‘Slim omgaan met fysieke belasting’. In het kader van Leeftijdsbewust Personeels
beleid hebben wij diverse programma’s voor duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling zoals
‘Slim for Job’ en motivatietrainingen. Wij besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van machines of
gereedschappen om fysiek werk te verlichten. Mourik Groot-Ammers heeft in 2015 trede 2 van de
Prestatieladder Socialer Ondernemen behaald. Deze is verlengd tot eind 2018.

Door middel van functioneringsgesprekken beoordelen
en evalueren we het functioneren van onze medewerkers. Rapportage door bedrijfsarts, evaluatie door
personeelszaken en beoordeling door directie.

Wij maken gebruik van een opleidingsmatrix en wij hebben meerdere op maat gemaakte trainingen en
ontwikkelprogramma’s, zoals traineeships en een management development programma.

In de functioneringsgesprekken evalueren we de
behoefte aan training en ontwikkelprogramma’s.
Leidinggevenden en afdeling personeelszaken
inventariseren en organiseren.

Nederlandse Mourik-bedrijven brengen jaarlijks hun CO2-footprint in kaart en we nemen maatregelen
om deze te reduceren. Dit geldt niet alleen voor onze bedrijfsvoering maar ook voor de keten.

Jaarlijkse toetsing door certificerende instelling op
basis van de systematiek van de CO2-Prestatieladder.
Uitstoot en verbruik worden besproken door het
management en betrokken functionarissen.

In 2016 is een vernieuwd complianceprogramma geïntroduceerd: Compliance Programma 2.0. In 2017
is de compliancestructuur verder ingericht om compliance te inventariseren en de organisatie te
informeren over de relevante wet- en regelgeving. De werkgroepen hebben hun bevindingen
gerapporteerd aan de stuurgroep, die deze heeft geëvalueerd en gepresenteerd aan de Raad van
Bestuur. Onze certificaten, zoals ISO 14001en de MVO Prestatieladder, staan voor borging van
compliance in het managementsysteem. De screening van onderaannemers en leveranciers geschiedt
conform de selectiecriteria in het Management Control Systeem, zoals VGM/HSEQ en MVO-bewustzijn.
De Mourik Gedragsregels, waarin ook ons anticorruptiebeleid is geformuleerd, worden overlegd aan
leveranciers en onderaannemers. Ook werkt Mourik met classificatielijsten waarin risicoprofielen worden
vastgesteld. We geven integriteitstrainingen aan onze medewerkers. In 2011 is een compliancemanager
aangesteld en in 2013 een vertrouwenspersoon.

Door middel van interne audits controleren we op
het beheer van wetten, normen en regels en de
implementatie van wijzigingen. Daarnaast wordt er
schriftelijk gerapporteerd aan de compliancemanager
en de directie. Binnen het vernieuwde Compliance
Programma 2.0 voeren we jaarlijks een directiecompliancebeoordeling uit op basis van de interne en
externe rapportages vanuit de werkgroepen.
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BEGRIPPENLIJST
ASPECT

spect

eality

Een onderwerp uit de richtlijnen van GRI. Aspecten
kunnen zijn opgebouwd uit meerdere indicatoren.

CO2-FOOTPRINT

Is een maat voor de uitstoot van CO2
(koolstofdioxide) bij de verbranding van fossiele
brandstoffen.

omass

AUGMENTED REALITY

o-LNG

emical
uction

ement

ework

Een live beeld van de werkelijkheid waaraan een
computer elementen toevoegt. Dit systeem
combineert reëel en virtueel, is realtime interactief
en functioneert in drie dimensies.

BIOMASS
Biomassa in het Nederlands; het biologische
begrip dat slaat op de totale massa (het
drooggewicht) van organismen in ecosystemen.
Goed voor meer dan de helft van de duurzame
energie in Nederland.

tprint

adder

BIO-LNG

ingen

Staat voor vloeibaar biogas. De productie van
biogas is een natuurlijk proces dat ontstaat door
gisting van biomassa met behulp van microorganismen.

arheid

BIO RENEWABLE CHEMICAL
PRODUCTION

Meest
ijving
enties

orting
e (GRI)

KPI’s
LEAN

eeship

demy

regels

CO2-PRESTATIELADDER

Een instrument dat bedrijven helpt bij het
reduceren van CO2. Heeft zes niveaus, opklimmend
van 0 naar 5. Het bereikte niveau vertaalt zich in
een gunningsvoordeel in de vorm van een fictieve
korting op de inschrijfprijs.

Het geheel van knowhow, technologieën en
systemen om de productie van chemische stoffen
uit hernieuwbare, duurzame grondstoffen te
realiseren met als doel de afhankelijkheid van
fossiele grondstoffen te verminderen.

DILEMMATRAININGEN
Integriteitstrainingen waarbij onder andere uitleg
wordt gegeven over verschillende dilemma’s.
Medewerkers onderzoeken wat het betekent voor
hun eigen functioneren.

DUURZAME INZETBAARHEID
Medewerkers beschikken in hun arbeidsleven
doorlopend over realiseerbare mogelijkheden om
in huidig en toekomstig werk met behoud van
gezondheid en welzijn te functioneren. Dit
impliceert een motiverende werkomgeving om
deze mogelijkheden te benutten.

EMVI - ECONOMISCH MEEST
VOORDELIGE INSCHRIJVING
Met de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 is
EMVI de overkoepelende term geworden voor alle
gunningscriteria: beste prijs-kwaliteitverhouding,
de laagste prijs en de laagste (levenscyclus)kosten.

BEST VALUE PROCUREMENT
Een innovatieve inkoopmethodiek die uitgaat van
het inkopen en realiseren van de hoogste waarde
voor de laagste prijs.

CONTROL FRAMEWORK
Omvat onder meer het proces van identificatie en
analyse van relevante risico’s in relatie tot de
organisatiedoelstellingen, beleidsregels en
-procedures, de financiële, operationele en
compliance-informatie voor de operationele
activiteiten en de monitoring.

ability
s 2020
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(GEDRAGS)COMPETENTIES
Gedragscompetenties beschrijven de menselijke
karakteristieken die nodig zijn om een functie uit
te oefenen en zijn gebaseerd op waarden,
persoonlijke motivatie en vermogen.

GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)
Is de organisatie die de internationaal erkende
rapportagerichtlijnen voor duurzaamheids
verslaggeving opstelt. G4 is de vierde generatie
richtlijnen van de GRI die in 2013 is gepubliceerd.

COLOFON
Joh. Mourik & Co. Holding B.V.

KRITIEKE PRESTATIE-INDICATOREN (KPI’S)

Voorstraat 67, Postbus 2

Variabelen om prestaties van ondernemingen te
analyseren.

2964 ZG Groot-Ammers
T +31-184 -667200
E mhold@mourik.com
www.mourik.com

MANAGEMENT TRAINEESHIP
Een tweejarig traineeship om jonge hbo’ers en
wo’ers op te leiden voor een leidinggevende
functie binnen Mourik.

Publicatiedatum:
9 april 2018
Teksten, samenstelling en redactie:
Julia van Dam, Gert Griffioen, Cora de Groot,
Michaela van Riel, Marco Tramonte, Innoteam

MOURIK ACADEMY
Verzorgt diverse interne cursussen voor de
medewerkers binnen Mourik Infra om ze te
informeren, te inspireren en te enthousiasmeren.

Grafisch ontwerp/3D Visualisaties:
Remco Baars, Studio ‘beet’ vormgeving
Foto’s:
Eric Bakker Fotografie, Portret in Bedrijf,
Cees van der Wal, Hanneke van Harrevelt fotografie,

MOURIK MVO-GEDRAGSREGELS
Deze geven beleid, principes, normen en waarden
van Mourik weer en zijn leidend voor alle
activiteiten van ons bedrijf.

Joh. Mourik & Co. Holding B.V.
Drukwerk:
De Groot Drukkerij bv
Vertaling:
Vertaalbureau De Drechtsteden

MOURIK SUSTAINABILITY GOALS 2020
Doelstellingen op het gebied van Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen die Mourik heeft
gesteld per kernthema. Tijdshorizon is 2020 maar
we evalueren deze doelstellingen en stellen ze
jaarlijks bij.

Oplage:
600 Nederlands
300 Engels
Wij ontvangen graag uw mening en feedback over dit
Jaarbeeld en over ons beleid en initiatieven.
Hebt u vragen of ideeën?
Stuur uw mail naar mhold@mourik.com.

ONBOARDING

Dit verslag kunt u tevens downloaden via

Een veelomvattend introductietraject voor nieuwe
medewerkers dat leidt tot hun complete integratie
in het bedrijf. Het doel is dat de nieuwe mede
werkers zich snel thuis voelen bij een organisatie,
productief en gemotiveerd zijn en minder snel
vertrekken.

www.mourik.com
»Z
 owel de Nederlandse als Engelse versie van dit
verslag is als PDF beschikbaar op www.mourik.com
» The Dutch version as well as the English translation
is available as a pdf at www.mourik.com
» In case of textual contradictions, the Dutch
version shall prevail

QA/QC
Quality Assurance en Quality Control vormen
samen het kwaliteitsmanagementsysteem. QA
zorgt voor de kwaliteitsbeheersing en QC gaat
over de kwaliteitscontrole.

»D
 e Financiële Jaarrekening kunt u opvragen
via mhold@mourik.com

Joh. Mourik & Co. Holding B.V.
Voorstraat 67, Postbus 2
2964 ZG Groot-Ammers
T +31-184-66 72 00
E mhold@mourik.com
www.mourik.com

