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PLANET

PROFIT

CO2-footprint (in ton CO2)

Omzet 2019 (€ x 1.000.000)

Groepsresultaat 2019 na belastingen (€ x 1.000.000)
2018

23.701

11,5
-10,8

2019

23.178
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PEOPLE

2019

2018

2017

Gemiddeld personeelsbestand

1.932

1.964

2.329

Gemiddelde leeftijd personeel

45

46

45

215

208

166

75

71

63

Verzuimcijfer

5,05

4,79

4,94

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

0,27

0,21

0,24

Gemiddelde productie per medewerker
Gemiddelde personeelskosten (incl. sociale lasten)

PLANET

2019

2018

2017

23.178

23.701

25.418

272.315

283.031

302.538

2019

2018

2017

Omzet op basis werken

475.807

459.696

441.029

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

415.504

408.561

385.929

Groepsvermogen per 31 december

154.778

145.205

162.492

11.532

-10.772

5.267

2.009

-3.353

3.436

Afschrijvingen vaste activa

12.665

12.058

14.019

Cashflow

24.197

1.286

19.286

Gemiddelde cashflow over de laatste 3 jaar

14.923

10.214

18.485

Investeringen materiële vaste activa

10.641

12.211

11.553

Vlottende activa/kortlopende schulden

1,48

1,44

1,60

Groepsvermogen/totaal vermogen

0,50

0,50

0,52

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

2019
PROFIT

(€ x 1.000, tenzij anders vermeld)

Groepsresultaat na belastingen

Gemiddeld groepsresultaat na belastingen van de laatste 3 jaar

Verhoudingsgetallen:
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DISCLAIMER
De inhoud van dit Jaarbeeld is samengesteld
vóórdat de effecten van COVID-19 en de landelijke
maatregelen als gevolg daarvan van kracht zijn
geworden. Eventuele gevolgen hiervan voor onze
toekomstige bedrijfsvoering zijn niet opgenomen
in dit verslag.
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VOORWOORD KEES JAN MOURIK

Ik
’MENSEN MAKEN MOURIK‘
Mensen maken Mourik. Dat is altijd zo geweest en zal ook altijd zo zijn.
Onze medewerkers hebben Mourik gemaakt tot het mooie bedrijf dat het
nu is. Zonder hen geen Mourik. Dat geldt natuurlijk ook voor onze klanten,
onze leveranciers, onze onderaannemers en andere stakeholders. Zij zijn
onontbeerlijk voor het bestaan van Mourik. Niet voor niets is ons thema al een
aantal jaren ‘Mensen maken Mourik’.

VOORWOORD

Tijdens het schrijven van dit voorwoord bevindt de wereld zich midden in de coronacrisis. Dat mensen Mourik
maken is in deze periode nog eens extra duidelijk geworden. Ondanks - maar ook dankzij - onze vergaande
hygiënemaatregelen, zorgen de mensen van Mourik er met hun betrokkenheid, commitment en creativiteit voor
dat we volop aan het werk kunnen blijven.
2019 was een goed jaar voor Mourik, met een mooie omzet en een nog mooier resultaat. We hebben daar met zijn allen
ontzettend hard voor gewerkt. Dat blijven we doen. En dat is ook nodig, want 2020 zorgt voor de nodige uitdagingen,
waaronder zo goed mogelijk omgaan met de maatschappelijke en economische gevolgen van de coronacrisis.
Mourik is een sterk en veerkrachtig bedrijf. Financieel staan we er goed voor en onze mensen doen er alles aan om in deze tijd zoveel
mogelijk door te werken, en vooral om dat veilig te doen. Samen gaan we ervoor om als Mourik sterker uit deze strijd te komen.
En daar heb ik alle vertrouwen in!

MOURIK JAARBEELD 2019
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MOURIK IN HET KORT
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MOURIK IN HET KORT
Mourik... Zijn jullie niet van die gele vrachtwagens? Die vraag krijgen wij Mourik’ers met
enige regelmaat op verjaardagen als we vertellen waar we werken. En het klopt, dat zijn wij.
Maar achter dat geel gaat een wereld schuil waar we trots op zijn.

I

Parijsch Zuid - Culemborg

n het jaar 1921 startte Johannes Mourik met het
aansluiten van woningen in Groot-Ammers op
het elektriciteitsnet. Een dik decennium later, in
1933, volgde de officiële inschrijving van het
huidige Mourik in het handelsregister. Dat was de
opmaat naar meer, want twee jaar later werd
Mourik ook wegenbouwer, na het bestraten van
de Lekdijk in het dorp. Wegenbouw is altijd een
belangrijk onderdeel van onze activiteiten
gebleven, met grote projecten als het herstel van
de dijken na de watersnoodramp in 1953 en de
aanleg van meerdere rijkswegen in het land.

Eind 2019 vierden we een mijlpaal in de wijk
Parijsch in Culemborg, namelijk de afronding
van de reconstructie van de Laan naar
Parijsch en de inrichting van het centrale park
door Mourik Infra. Hiermee heeft Mourik een
groot deel van de hoofdplanstructuur van
Parijsch Zuid afgerond.

In de jaren ‘50 maakte Mourik grote stappen.
Ons bedrijf begon met complete civieltechnische werken voor de (petro)chemische
industrie in de Europoort, om daarna uit te
breiden met industriële services en catalyst
handling. Dit werk bracht Mourik tot ver buiten

onze landsgrenzen. Landelijke bekendheid
kreeg Mourik na de bodemsanering in
Lekkerkerk. Dat was in 1980.
Je kunt in twee alinea’s niet vertellen wat
Mourik en onze ruim 2.000 Mourik-collega’s
allemaal doen. Er is veel gebeurd sinds 1921,
maar er zijn ook dingen die altijd bij Mourik zijn
blijven horen: we zijn een innovatief familie
bedrijf dat medewerkers en veiligheid als
topprioriteiten beschouwt. Daarom is het
thema voor deze editie van ons Jaarbeeld:
Mensen maken Mourik.

Mission statement
Mourik is een innovatief familiebedrijf dat
traditionele menselijke waarden combineert
met modern ondernemerschap, hoogwaardige
MOURIK JAARBEELD 2019
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MOURIK OP DE WERELDKAART
Mourik is actief in 31 landen

VESTIGINGEN

MARKTEN EN ACTIVITEITEN
Legenda
Vestigingen
Partnerships

Nederland

Europa

Rest van de wereld

MARKTEN

ACTIVITEITEN

MARKTEN

ACTIVITEITEN

OVERHEID

– Infrastructuur
– Industrie- en utiliteitsbouw
– Milieutechniek
– Projectontwikkeling

OVERHEID

– Industrie- en utiliteitsbouw
– Milieutechniek
– Industriële services

INDUSTRIE

– Infrastructuur
– Industriële services
– Catalyst handling
– Industrie- en utiliteitsbouw
– Milieutechniek

INDUSTRIE

PRIVATE
SECTOR

– Infrastructuur
– Industriële services
– Industrie- en utiliteitsbouw
– Milieutechniek
– Projectontwikkeling

Projecten

MOURIK JAARBEELD 2019
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MARKTEN

ACTIVITEITEN

– Infrastructuur
– Industriële services
– Catalyst handling
– Industrie- en utiliteitsbouw
– Milieutechniek

INDUSTRIE

– Industriële services
– Catalyst handling
– Milieutechniek

PRIVATE
SECTOR

– Industrie- en utiliteitsbouw
– Milieutechniek
– Projectontwikkeling
– Industriële services

PRIVATE
SECTOR

– Milieutechniek

INTERNATIONAAL

– Industriële services
– Catalyst handling
– Milieutechniek

INTERNATIONAAL

– Industriële services
– Catalyst handling
– Milieutechniek
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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 Mourikbedrijven optimaal benutten.
Om onze activiteiten wereldwijd te kunnen
uitvoeren, hebben wij vestigingen in Nederland,
België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Aruba,
Venezuela, Verenigde Staten en partnerships in
Qatar, Saoedi-Arabië en Zuidoost-Azië. En van
daaruit zijn we snel overal ter wereld. Waar onze
opdrachtgevers ons nodig hebben.
Onze kernactiviteiten zijn: infrastructuur,
industrie- en utiliteitsbouw, industriële services,
catalyst handling, milieutechniek, projectontwikkeling, en Plastic-to-Chemicals- en
procesinstallaties.

Mourik staat voor
gezond rendement, continuïteit,
veilig werken en
maatschappelijk
verantwoord
ondernemen.

In dit bedrijfsmodel staan de hoofdactiviteiten per divisie. De wereldkaart op pagina 10
laat zien in welke landen wij vestigingen en
partnerships hebben en waar wij in 2019
projecten hebben uitgevoerd. Wij werken
wereldwijd voor overheid, industrie en
private sector.

Altijd bezig met de toekomst
Wij zijn en blijven constant in ontwikkeling op
allerlei gebieden. Bijvoorbeeld op het vlak van

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

Vandaag de dag
Tegenwoordig is Mourik een internationaal
bedrijf met verschillende dochtermaatschappijen
en wereldwijd zo’n 2.000 medewerkers, maar het
hoofdkantoor, Joh. Mourik & Co. Holding, staat
nog steeds in Groot-Ammers. Onze activiteiten
zijn verdeeld over diverse divisies en werkmaatschappijen. Samen bestrijken die een grote markt
waarbij we steeds vaker multidisciplinair en
divisie-overschrijdend te werk gaan:
Divisie Industrie
Divisie Infra
M
 ourik n.v. (België)
P
 etrogas/BlueAlp

de energietransitie. Als familiebedrijf vinden
wij het ontzettend belangrijk dat niet alleen
wij, maar ook de volgende generaties het
goed hebben op deze planeet. Daarom
innoveren we nu om de wereld van morgen
leefbaar te houden.

Raad van Commissarissen
A. Vos - voorzitter
P.B.M. Boels
C.M. Kloet

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

Divisie Infra

Divisie Industrie

Mourik n.v. België

Petrogas/BlueAlp

Overige bedrijven

»B
 ovengrondse en
ondergrondse
infrastructuur
» Natte infrastructuur
» Milieutechniek
» Projectontwikkeling
» Staalconstructies
» Utiliteitsbouw
» Verkeersmaatregelen
» Betonherstel

» Industriële services
(catalyst handling/
mechanisch/cleaning/
civiel)
» Industriebouw
» Conservering
» Total Tank Care
» Milieutechniek

» Industrie- en
utiliteitsbouw inclusief
renovatie
» Milieutechniek inclusief
afvalverwijdering
» Asbestverwijdering
» Industriële dienstverlening inclusief
catalyst handling

»P
 rocesinstallaties voor
energieopwekking, olie
en gas, (petro)chemie,
bio- en circulaire markt
» Innovatieve
oplossingen
procesindustrie
»P
 lastic-to-Chemicals
installaties voor
circulaire markt

»U
 itzenden van
technisch personeel

MOURIK JAARBEELD 2019
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MOURIK & INFRA

Verkeerskundige
draagconstructies
bouwen en plaatsen

Projectontwikkeling

Aanleggen van geluidswerende
constructies

Verkeersmanagement

Utiliteitsbouw

Milieusaneringen
Specialist in
betononderhoud
Calamiteitendienst

Warmtenetwerken
aanleggen
Renoveren van
kunstwerken

MOURIK JAARBEELD 2019
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Onderhoudswerkzaamheden
van wegen

HOOFDSTUK 1 » MOURIK IN HET KORT
Werktuigbouw

Dijkverbeteringen

Kathodische
bescherming
Leidingbouw voor
gas, water, warmte en
elektrotechniek

Dit is wat Mourik voor u
kan betekenen in de

INFRA

Grondverzet en
wegenbouw

Onderhoud en
renovatie aan stuwen
en sluizen
Het reduceren van
emissies van binnenvaartschepen
Aanleg
rioleringen

Vaarwegmarkeringen
aanbrengen/plaatsen

Winning zand,
grind en klei

MOURIK JAARBEELD 2019
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MOURIK & INDUSTRIE

Gerobotiseerde verwijdering
van coating op tanks

Bouw van installaties
(on- en offsite)

Gasemissie-zuivering
Stralen en conserveren

Catalystwissel
in reactoren

Gerobotiseerde
tankreiniging

(De)montage van
procesinstallaties

Aanleg van wegen
en terreinen

Werktuigbouw

Onderhoud aan
elektrische installaties

MOURIK JAARBEELD 2019
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Bouw en vernieuwing van
civiele objecten

Installatiebescherming
met speciale coatings

Dit is wat Mourik voor u
kan betekenen in de

Zuivering vervuild water

INDUSTRIE

Emissiebeperkende technieken

Plastic-toChemicals
plant

Koelinstallatieoptimalisatie

Procesinstallatiereiniging
met ultrasoontechniek
Terreinsanering
Gerobotiseerde reiniging
van warmtewisselaars
Engineering
Vuilverwijdering
met vacuüm

MOURIK JAARBEELD 2019
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STRATEGIE

ORGANISATIE EN STRATEGIE STAAN ALS EEN HUIS
2019 was een jaar van terugblikken op onze strategische koers en vooruitblikken op de
volgende stap. In 2014 zetten we piketpaaltjes voor onze toekomstplannen en sindsdien heeft
focus op strategische prioriteiten ons veel gebracht. Er is een hoop veranderd onder de
motorkap en die veranderingen waren soms uitdagend.

M

aar nu staat de organisatie als een huis en
toch voelt Mourik nog steeds aan als thuis
voor iedereen die bij de familie hoort. Daar
borduren we de komende jaren met vertrouwen op voort.

Verdubbeling N222 en aanleg
Verlengde Veilingroute
Mourik Infra heeft in oktober 2019 het project
Verdubbeling N222 en aanleg Verlengde Veilingroute
overgedragen aan de opdrachtgever. Het project
moest uitgevoerd worden met 20% minder

We koesteren het Mourik-familiegevoel iedere
dag, maar één moment sprong eruit in 2019 en
dat was het Mourik Family Festival op 29 juni.
Meer dan 2.500 collega’s, partners en kinderen
kwamen bij elkaar op een zonovergoten Eiland
van Maurik. Dat was toch wel heel bijzonder. En
het onderstreepte waar we met onze strategie
op inzetten: we doen het samen.

infra en de industrie. In 2019 hebben we dit
proces voltooid. Dat hebben we onder andere
gedaan door het verder synchroniseren van
bedrijven en processen binnen Mourik
Industry. En natuurlijk het formele samengaan
van onze grootste infrabedrijven in Mourik
Infra B.V. Deze fusie geeft duidelijkheid over de
structuur en over onze strategische intenties
op de lange termijn, namelijk de slimste
oplossingen bedenken voor onze klanten op
het gebied van watermanagement, mobiliteit
en energie. Dit sluit goed aan op de wensen en
verwachtingen van onze opdrachtgevers, die
ons zien als één Mourik.

Met één gezicht naar buiten

Samenwerking cruciaal

Samenwerking kreeg bij Mourik vorig jaar al
een gezicht in de vorm van onze divisies voor

Daadwerkelijk één Mourik zijn, dat begint bij
samenwerking onderling. We hebben veel

CO2-uitstoot dan gebruikelijk. Daarom hebben we
zoveel mogelijk bestaande verhardingen en
materialen hergebruikt, aangevuld met biobased
(Lynpave) onderlagen en ons ‘antivries’ MElt®-asfalt.
Het resultaat? Een CO2-reductie van maar liefst 31%.

MOURIK JAARBEELD 2019

17

Drones
Bij de aanleg van de Brexitparkeerplaats in Hoek van
Holland heeft Mourik Infra voor
het inmeten gebruikgemaakt van
een drone.

geformuleerd. De organisatie staat zoals we dat
voor ogen hadden. Nu is het tijd om verder
vooruit te kijken. We hebben voor 2020 en
daarna zes ambities geformuleerd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
energie gestoken in de verbinding tussen onze
bedrijven en de mensen die er leiding aan
geven. Daar zien we nu al mooie resultaten van.
Vogel en Mourik n.v. renoveren bijvoorbeeld
samen de Brusselse Leopold II-tunnel. En in het
verlengde daarvan hebben we inmiddels ook
Vogel Belgium opgericht. Betonrenovatie en
kathodische bescherming zijn uitstekende
oplossingen voor de Belgische markt en dit
bewijst maar weer eens hoe belangrijk het is
om elkaar kennis en kunde te delen.

Ondernemerschap en compliance
Het ontstaan van Vogel Belgium is een mooi
voorbeeld van Mourik-ondernemerschap.
Kansen zien en kansen pakken zit diep
verankerd in ons dna. Ook dat koesteren we.
MOURIK JAARBEELD 2019

Ondernemerschap komt tot bloei in vrijheid
en vertrouwen, dus dat geven we zoveel
mogelijk. Onze compliancestructuur, die we
ook hebben uitgewerkt in het directiereglement, is er alleen om kaders aan te geven;
voor contractvorming en risicobeheersing
bijvoorbeeld, en natuurlijk op het gebied van
wet- en regelgeving. Maar de verantwoordelijkheid leggen we zoveel mogelijk daar waar
de kennis en kunde liggen: in de organisatie.
De sfeer is zo dat directies met de Raad van
Bestuur en collega’s klankborden niet omdat
het moet, maar omdat ze het willen.

Ambities voor het komend jaar
2019 was het slotjaar voor de strategische
prioriteiten en doelen die we in 2014 hadden
18

Directies klank
borden met de
Raad van Bestuur
en collega’s, niet
omdat het moet,
maar omdat ze
het willen.

Klantfocus
Strategische innovatie
Een sterk merk Mourik
Samenwerking
Talentmanagement
Verder blijven professionaliseren

Dit zijn geen nieuwe begrippen voor Mourik.
Wie ons volgt of met ons werkt, weet dat we op
veel punten al grote stappen hebben gemaakt,
zie ook de paragrafen hiervoor. Maar we willen
naar het volgende niveau en dat betekent dat
we onze ambities per divisie vertalen naar
nieuwe proposities, concrete doelstellingen en
beleidsplannen.

Meedenken over
strategische innovatie
Als we het hebben over strategie, dan
bedoelen we b ij Mourik niet een document,
maar een beweging. Daarom betrekken we
mensen bij de inhoud. We hebben uitgebreid
gebrainstormd met directies en de top-35 van
Mourik over onze strategische ambities en hoe

HOOFDSTUK 2 » STRATEGIE
we die kunnen vertalen naar concrete
kansen. Dat heeft veel ideeën opgeleverd,
bijvoorbeeld op het gebied van data en
predictive maintenance, elektrificering van
materieel, waterstof en hergebruik van
restafval. Een aantal ideeën pakken we nu op.
Onze innovatiestrategie is tweeledig:
innovaties met een directe impact op de
business zijn verankerd in de divisies, conform
de eerste stap van het three horizons-model
van McKinsey. Strategische innovaties voor
de lange termijn (McKinsey’s horizon twee en
drie) vallen in 2020 onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.

Duurzame stroomversnelling

Klanten willen
slimme oplossingen voor complexe problemen,
een aanspreekpunt en een
partner die
waarmaakt wat
hij belooft.
Dat is Mourik.

rijden. En soms zit het ook in de kleine dingen.
Een goed voorbeeld is het gebruik van
circulaire veiligheidsschoenen, die volledig
gemaakt worden van restmateriaal. We
proberen ook anderen te inspireren met ons
gedachtegoed. Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen is een vast onderdeel van onze
leveranciersbeoordeling.

Beloftes waarmaken
Mourik wil groeien en voor zover we dat
nu kunnen zien, staan de seinen op groen.
Onze organisatie staat, we hebben
geweldige mensen en een duidelijke koers.
Maar 2019 heeft ons ook weer geleerd dat

we altijd voorzichtig moeten zijn.
Milieuwetgeving gooide ineens veel
infraprojecten in het slot en wat vrijkomt,
komt nog langzaam naar de markt. De
industrie staat ook voor een paar grote
veranderingen die het speelveld op zijn
kop gaan zetten, zoals op termijn de
ontmanteling van de raffinage in WestEuropa. Dat zijn bedreigingen, maar we
zien vooral kansen voor Mourik. Wat
klanten willen is namelijk ook duidelijk:
slimme oplossingen voor complexe
problemen, één aanspreekpunt in plaats
van een leger onderaannemers en bovenal
een partner die waarmaakt wat hij belooft.
Dat is Mourik.

Het is hard gegaan in 2019. PFAS en stikstof
bepaalden het nieuws in de laatste
maanden van het jaar. Maar ook zonder die
crisis was al duidelijk dat duurzaam de
nieuwe norm wordt. Voor ons is dit een
kans, met koplopers als Petrogas en MVOI in
onze gelederen (zie het hoofdstuk Profit
vanaf pagina 68). Ook bij onze opdrachtgevers gaat het snel. Emissieloos bouwen is
bijna een standaard criterium in aanbestedingen van Rijkswaterstaat. We moeten
keuzes maken, dat bleek ook uit het gesprek
dat we met onze stakeholders hadden over
onze Sustainable Development Goals (zie
pagina 50).

Consequent verbeteren
Onze prioriteit ligt bij duurzame innovaties
met een directe impact op onze business,
maar buiten dat doen we consequent wat we
kunnen om telkens duurzamer te ondernemen. We leggen bijvoorbeeld zonnepanelen
op onze gebouwen, stimuleren actief hybride

Stakeholdersdialoog
De stakeholdersdialoog in
maart 2019 vond plaats
bij Mourik Techniek.
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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.

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

NICHES
Onderscheidend vermogen door
specialisaties in groeimarkten.

MOURIK JAARBEELD 2019
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Ontwikkelingen
De wereld om ons heen verandert in snel
tempo. Daarmee verandert ook het speelveld
waarop wij actief zijn. We zien meerdere
ontwikkelingen:

Er is veel veranderd onder de
motorkap en die
veranderingen
waren soms uit
dagend. Maar nu
staat de organisatie als een huis en
voelt Mourik nog
steeds aan
als thuis voor
iedereen die bij
de familie hoort.

Demografische veranderingen
Naar verwachting telt de wereldbevolking in
2030 ruim een miljard mensen meer dan nu.
Bovendien leven mensen langer en moeten ze
langer doorwerken door de verhoging van de
pensioenleeftijd in Nederland. Dit stelt ons
voor meerdere uitdagingen. Hoe zorgen we
ervoor dat onze mensen fit de eindstreep
halen? En dat we überhaupt voldoende
geschikt personeel aan ons blijven binden?
Onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal.
In 2019 hebben we grote stappen gezet om
talent te vinden en te binden, op alle niveaus.
Meer daarover leest u in het hoofdstuk People,
op pagina 39.
Klimaatverandering en
grondstoffenschaarste
Niet alleen de bevolking neemt wereldwijd toe
maar ook de mondiale welvaart, en daarmee de
vraag naar natuurlijke grondstoffen zoals water,
energie, mineralen, metalen en voedsel. Maar
die grondstoffen zijn beperkt beschikbaar.
Bovendien: grootschalig gebruik van grondstoffen leidt tot toenemende uitstoot van broeikasgassen en dat is een bedreiging voor onze
leefomgeving.
Ook in 2019 hebben we de schadelijke
gevolgen van klimaatverandering en grondstoffenschaarste gezien, bijvoorbeeld in de
vorm van extreem weer en problematiek van
PFAS en stikstof. Dit zijn serieuze onderwerpen
die voor stagnatie in het werk zorgden. We
anticiperen zoveel en zo goed als mogelijk op

dit soort invloeden, zie het hoofdstuk
Planet op pagina 54.
Technologische veranderingen
De digitale revolutie kent geen grenzen.
Verwachtingen en gedrag van mensen
veranderen door technologische vernieuwing.
Hetzelfde geldt voor de manier waarop
nieuwe diensten worden geleverd. Dit is geen
toekomstmuziek meer, het gaat om concrete
investeringsbeslissingen. Digitalisering is van
groot belang om de continuïteit van onze
bedrijfsvoering veilig te stellen. Het helpt onze
dienstverlening te verbeteren en nog beter te
anticiperen op wat de markt van ons vraagt.
Een goed voorbeeld is predictive maintenance in de industrie en het gebruik van data,
Internet of Things en sensoring om dat
mogelijk te maken. Ook in de infra zijn data en
digitalisering essentieel, denk aan GIS, BIM, 3D
et cetera. Onder leiding van het bureau Digital
Shapers zijn we in 2019 begonnen projecten
op te starten om ons werk verder te
digitaliseren.
Politieke ontwikkelingen
De Nederlandse overheid wil 49% minder
uitstoot van broeikasgassen in 2030 dan in
1990. Om de klimaatdoelen te halen heeft
de overheid afspraken gemaakt met de
sectoren. Deze zijn vastgelegd in het
Klimaatakkoord dat eind 2018 is verschenen. Het gaat om belangrijke afspraken
die onze activiteiten sterk beïnvloeden.
We zien meer regulering door de overheid,
bijvoorbeeld zoals bij de stikstofcrisis in
2019. We moeten ons voorbereiden op
een fossielvrije toekomst met emissieloze
voertuigen en materieel. Daar werken
we hard aan, zie het hoofdstuk Planet
op pagina 54.
MOURIK JAARBEELD 2019
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Kansen en risico’s

regenwater zorgen voor een verschuiving
van droog naar nat in de infrawerken. Dankzij
onze expertise en ervaring op dit gebied
hebben we alles in huis om droge voeten te
garanderen voor alle 17 miljoen Nederlanders.

Al deze ontwikkelingen op het wereldtoneel
en in Nederland hebben invloed op ons
bedrijf. Ondernemend als we zijn, zien we
kansen, maar zeker ook risico’s voor Mourik.
Kansen
De energietransitie is een kans voor Mourik.
Wij hebben de technische kennis in huis om
mee voorop te lopen. Wij kunnen bijvoorbeeld
helpen bij de aanleg van 100% CO₂-vrije
industriële warmtesystemen, warmtenetwerken tussen bedrijven en de gebouwde
omgeving, het toekomstbestendig maken van
de Nederlandse infrastructuur en het
energiepositief maken van kunstwerken.
Hetzelfde geldt voor circulariteit. Mourik heeft
de kennis en kunde om industriële ketens te
sluiten en duurzaam te vernieuwen met
toekomstbestendige productieprocessen,
door hergebruik van materialen, grondstoffen
en onderdelen of producten, en het creëren
van nieuwe materialen.

De prijzen van grondstoffen en materialen
blijven stijgen. Dit komt door klimaatveranderingen, maar ook door een tekort aan
grondstoffen. Onze kostprijs neemt toe en dat
maakt concurreren moeilijker. Innovaties
maken Mourik minder afhankelijk van
primaire grondstoffen en helpen ons circulair
te ondernemen.
Sinds de crisisjaren is er wereldwijd veel
nieuwe wet- en regelgeving gekomen, onder
meer om de excessen in de financiële sector
een halt toe te roepen. Dit heeft impact op
onze bedrijfsvoering en zorgt voor meer
administratieve kosten. Voldoen aan wet- en
regelgeving is belangrijk, ook om boetes te
voorkomen. Mourik investeert continu in
compliance.

Digitalisering en Internet of Things (IoT)
maken innovaties en nieuwe diensten
mogelijk. Wij verzamelen dagelijks heel veel
data voor onze opdrachtgevers, bijvoorbeeld bij onderhoudscontracten. Steeds
vaker kennen we de staat van assets beter
dan onze klanten zelf. Met die kennis
kunnen we klanten beter informeren en
ontzorgen, en voor hen anticiperen op
verwachte situaties. Ook kunnen we door
digitalisering ons werk efficiënter en
effectiever doen.

Code of Conduct

Het Klimaatakkoord en veranderende
wetgeving bieden ook kansen. Wij zien die
bijvoorbeeld in de waterproblematiek. Ruimte
voor de rivieren, dijkverzwaring en opvang van
MOURIK JAARBEELD 2019

Risico’s
Digitalisering en hyperconnectiviteit brengen
ook risico’s met zich mee. Dagelijks hebben
bedrijven en overheden bijvoorbeeld te
maken met cyberaanvallen. En de Europese
privacyregels zorgen ook voor uitdagingen.
Hoe te voldoen en boetes te voorkomen?
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In 2019 zijn we weer volop aan de slag
gegaan met de verdere professionalisering
van onze organisatie. We hebben een Code
of Conduct opgesteld voor alle medewerkers van Mourik en iedereen die zakendoet
met Mourik. Het gedragsreglement is

Steeds vaker
kennen we de
staat van assets
beter dan onze
klanten zelf. Met
die kennis kunnen
we klanten beter
informeren en
ontzorgen.
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gebaseerd op de waarden van Mourik:
betrokkenheid, betrouwbaarheid, vakmanschap, veilig werken en verantwoord
werken, en beschrijft de regels die daarbij
horen. Deze sluiten aan bij internationale
regels, zoals The Ten Principles of the UN
Global Compact. In 2020 gaan we de Code
of Conduct implementeren.

In gesprek met stakeholders

Ook internationaal staan
we samen sterker
Zo hebben we met onze partner Anabeeb uit het Midden-Oosten
samengewerkt bij een reinigingsklus in Saudi-Arabië. De opdrachtgever
heeft via Anabeeb aan Mourik gevraagd de J-tool - reeds bestaand
equipment - in te zetten voor reiniging van een speciaal vat. Mourik
Industry en Mourik Techniek hebben gezamenlijk de engineering van het
equipment opgepakt en zijn, door operationele kennis en ervaring te
bundelen, tot een geoptimaliseerd ontwerp gekomen. Na fabricage door
Mourik Techniek is de J-tool op transport gegaan naar Saudi-Arabië.

Op 20 maart 2019 hebben we rondetafelgesprekken met stakeholders georganiseerd,
om te praten over de manier waarop Mourik
duurzaam succesvol kan zijn. Dit hebben we
gedaan aan de hand van de Sustainable
Development Goals (SDG’s). We hebben
goede feedback en verschillende aanbevelingen gekregen waarmee we de komende
jaren aan de slag kunnen. De dialoog met
stakeholders geeft ook belangrijke input voor
de ambities die de Raad van Bestuur heeft
geformuleerd voor de komende jaren:
» Klantfocus
» Strategische innovatie
» Een sterk merk Mourik
» Samenwerking
» Talentmanagement
» Verder blijven professionaliseren

Verschillende afdelingen en disciplines hebben vervolgens allerlei zaken
geregeld: het uitvoeringsplan, reinigingsplan, opleiding van het
uitvoeringsteam, transport van het equipment en de uitvoering van het
operationele werk ter plekke. Een Mourik-team van acht medewerkers is
naar Saudi-Arabië afgereisd om de klus uit te voeren.
Samenwerken. Van klantvraag tot uitvoering.
MOURIK JAARBEELD 2019
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is verweven in ons DNA. Wij willen als een van de grootste familiebedrijven van Nederland de
toekomst van komende generaties veiligstellen. Ons handelen van vandaag moet een positieve impact hebben op morgen. Om onze ambitie op
het gebied van MVO te realiseren hebben we drie strategische duurzaamheidspijlers.

MOURIK IS EEN BETROUWBARE PARTNER
THEMA

DOEL 2019

RESULTAAT 2019

SUSTAINABILITY GOAL 2020

Integriteit

We stellen een Code of Conduct op en implementeren deze
in de bedrijfsvoering.

De Code of Conduct is gereed en wordt in 2020
geïmplementeerd in de organisatie.

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

Compliancemanagement

We verfijnen het programma hiervoor en leggen de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de directies.
Compliance wordt per aandachtsgebied bewaakt,
gecontroleerd en gerapporteerd via werkmaatschappijoverstijgende werkgroepen waarin kennis wordt gedeeld
en interne audits over en weer worden uitgevoerd en
gerapporteerd.

Voor 15 aandachtsgebieden voor compliance hebben we
kenniskernteams aangesteld die compliance en de controle
daarop gaan beheren. In Q1 zullen de teams via de directies
rapporteren aan de Raad van Bestuur. Dit wordt een
jaarlijkse cyclus.

We introduceren een managementdashboard dat compliance
real-time zichtbaar maakt voor directies en de Raad van Bestuur.
Op alle aandachtsgebieden voeren we interne checks en audits
uit waarmee de status van compliance ten minste jaarlijks wordt
beoordeeld. Er komt een kenniskernteam voor integrale security.

Innovatie

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

Innovatie is weer belegd in de divisies, dicht op onze
klanten en de business.

In samenwerking met onze stakeholders werken we er continu
aan om een innovatieve partner te zijn voor onze klanten.

Mourik is een betrouwbare partner
Wij voeren projecten uit voor anderen, we maken de wereld
hiermee altijd een stukje mooier. Wij zijn er trots op aannemer
te zijn. We stellen ons hierbij altijd tot doel om maximaal te
presteren en waarde te creëren voor onze klanten. Mourik is een
solide en financieel sterke partner. Wij zijn transparant,
betrouwbaar en in compliance, leveren kwaliteit en creëren
meerwaarde voor de klant. Zo waarborgen wij onze continuïteit.

MOURIK JAARBEELD 2019
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Onze eerste strategische pijler sluit aan bij SDG doel 8 ‘waardig
werk en economische groei’. Om concrete invulling te geven aan
deze strategische pijler committeren wij ons aan de volgende
doelstelling: Mourik is een betrouwbare partner en aantrekkelijke
werkgever die excelleert op SDG doel 8 ‘waardig werk en
economische groei’.

HOOFDSTUK 2 » STRATEGIE

ONZE MENSEN MAKEN HET VERSCHIL
THEMA

DOEL 2019

RESULTAAT 2019

SUSTAINABILITY GOAL 2020

Duurzame
inzetbaarheid

We optimaliseren op groepsniveau ons pakket
instrumenten en interventies voor duurzame
inzetbaarheid.

Alle interventies zijn samengevoegd in een digitaal portaal
waarmee onze P&O’ers al werken. In 2020 bekijken we of en hoe
we alle collega’s hier zelf mee kunnen laten werken.

Structurele aandacht voor gezondheid, inzetbaarheid,
betrokkenheid, ontwikkeling en werkplezier. Daarmee werkt
Mourik aan optimale, duurzame inzetbaarheid.

Talentontwikkeling

Instrumenten gericht op ontwikkeling zijn onderdeel
van het beleid van de divisies. We benutten
loopbaanpaden en vergroten de impact van het Mourik
Development Program.

Meer actieve betrokkenheid van directies bij het Mourik
Development Program. Verschillende talentgroepen in kaart
gebracht en een nieuw programma voor leiderschap is
ontwikkeld. Start in 2020.

50% van het (hoger) management bij Mourik komt uit eigen
geledingen.

Veiligheid

Geen fatale ongevallen - Lost time incident frequency
(IF) 0 - Totaal rapporteerbare incidentenratio (TRIR) < 0,5
Inzicht in agentia in relatie tot beroepsziekten 0,75
sissermeldingen per medewerker per jaar.

Helaas heeft er een dodelijk ongeval plaatsgevonden waarbij we
een collega hebben verloren. We hebben inzicht gekregen in
agentia in relatie tot beroepsziekten. 0,9 sissermeldingen per
medewerker.

Veiligheid gaat voor alles bij Mourik. Als betrokken familiebedrijf
is onze belangrijkste zorg dat iedereen na elke klus weer veilig
thuiskomt.

Onze mensen maken het verschil
Onze visie op goed werkgeverschap is dan ook: iedere mede
werker goed begeleiden in elke fase van zijn of haar loopbaan
met als resultaat altijd de juiste man of vrouw of de juiste plek.
Ons personeelsbeleid kenmerkt zich in het bieden van ruimte
voor talent, duurzame inzetbaarheid en een veilige, gezonde
werkomgeving. Dit maakt onze medewerkers erg loyaal en
betrokken, iets wat we ook vaak van onze opdrachtgevers terug
krijgen en waarmee we het verschil maken ten opzichte van onze
concurrenten. Veel medewerkers werken hun hele leven al bij
Mourik. Daarnaast werken er verschillende generaties bij het
bedrijf. Dit willen we voortzetten.

Veiligheid is onze ‘license to operate’ en heeft daarom een prominente
plaats in ons MVO-beleid. Om een goede werkgever te blijven en
maatschappelijke problematiek voor te blijven, investeren wij in
een goede gezondheid en vitaliteit van onze mensen, duurzame
inzetbaarheid, talentontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid.
Onze tweede strategische pijler sluit aan bij SDG doel 3 ‘goede gezondheid
en welzijn’. Om concrete invulling te geven aan deze strategische pijler
committeren wij ons aan de volgende doelstelling: medewerkers zijn de
belangrijkste asset van Mourik, waardoor we continu investeren in hun
veiligheid, gezondheid en welzijn door te excelleren op SDG doel 3 ‘goede
gezondheid en welzijn’.
MOURIK JAARBEELD 2019
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MOURIK WERKT AAN EEN DUURZAME LEEFOMGEVING
THEMA

DOEL 2019

RESULTAAT 2019

SUSTAINABILITY GOAL 2020

CO₂

Reductie brandstofverbruik met 10% door schone, zuinige
voertuigen, gebruik alternatieve vervoersmiddelen stimuleren
en medewerkers trainen.

We hebben de werkgroep duurzaam materieel opgezet en gewerkt aan
verduurzaming van ons materieel, onder andere door inzet van elektrisch
klein materieel. Effect op brandstofverbruik was in 2019 nog niet zichtbaar.
Dit is afgenomen met 4,9%.

We hebben een CO2-reductie behaald van 20% ten opzichte
van 2010.

Energieneutraal Alle verlichting van Mourik-panden en onze gebouwen
vervangen door LED-verlichting. 10% van ons energieverbruik
bestaat uit zonne-energie.

Panden in bezit van Mourik zijn voorzien van LED-verlichting. Ook hebben
we vier locaties voorzien van zonnepanelen, waardoor we jaarlijks 243
MWh opwekken. Dit is voldoende duurzame energie voor 81 huishoudens.

Al onze panden en gebouwen voldoen minimaal aan label C.

Circulaire
economie

20 concrete projecten in ons portfolio en ontwikkeling van
een duurzaam producten- en dienstenportfolio om
invulling te geven aan duurzame infrastructuur en een
schone industrie.

Meerdere duurzame projecten uitgevoerd en aangenomen.
Zie voor meer informatie het hoofdstuk Planet op pagina 54.

Duurzaamheid is standaard in onze projecten: we dragen bij
aan slimme, duurzame infrastructuur en een schone, circulaire
industrie.

Keten
management

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

Het duurzaam inkoopbeleid is standaard onderdeel van onze
inkoopprocedure. In 2020 implementeren we de Code of Conduct ook in
het inkoop- en verkoopproces.

Stakeholdermanagement in combinatie met
ketenmanagement is de basis voor de professionalisering van
ons dienstenpakket.

Mourik werkt aan een duurzame leefomgeving
Wij zijn een familiebedrijf en gaan voor de lange termijn.
Wij werken aan een duurzame toekomst, zodat ook
toekomstige generaties in hun behoeften kunnen voorzien.
Dit doen we door onze werkzaamheden met zo min mogelijk
energie en grondstoffen uit te voeren om het milieu zo min
mogelijk te belasten.

MOURIK JAARBEELD 2019
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Onze derde strategische pijler sluit aan bij SDG doel 9 ‘industrie, innovatie
en infrastructuur’. Om concrete invulling te geven aan deze strategische
pijler committeren wij ons aan de volgende doelstelling: Mourik werkt aan
een duurzame infrastructuur in Nederland en aan een schone, circulaire
industrie wereldwijd door te excelleren op SDG doel 9 ‘industrie, innovatie
en infrastructuur’. De derde strategische pijler sluit ook aan op SDG 13
‘klimaatactie’ en deze integreren we in de bovenstaande doelstellingen.

HOOFDSTUK 2 » STRATEGIE
Sustainable Development Goals

het realiseren van deze doelstellingen. In 2018
hebben we bepaald welke doelstellingen
aansluiten op onze kernactiviteiten en dat
inzichtelijk gemaakt in een value chain model.
Het afgelopen jaar hebben we dit alles
geëvalueerd met onze stakeholders (zie
pagina 50) en keuzes gemaakt. In 2020 gaan
we de SDG’s verankeren in onze corporate
strategie.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
(Sustainable Development Goals, afgekort
SDG’s) zijn een reeks doelstellingen voor
toekomstige internationale ontwikkeling.
Ze zijn opgesteld door de Verenigde Naties
en worden gepromoot als de wereldwijde
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.
Wij dragen met onze activiteiten bij aan

MATERIALITEITSMATRIX

GEZONDHEID

CONTINUÏTEIT

INTERN

Al in 2015 hebben we de Mourik Sustainability
Goals 2020 geïntroduceerd. Elk jaar evalueren
wij de doelstellingen en de voortgang hiervan,
en rapporteren wij de resultaten. In 2020 gaan
we als onderdeel van de corporate strategie ook
de Mourik Sustainability Goals herijken en
nieuwe doelstellingen formuleren.

Materialiteitsanalyse
Jaarlijks voeren we de materialiteitsanalyse uit.
Dit is een analyse van de economische, sociale
en milieugerelateerde impact van onze
activiteiten op onze omgeving. Aan de hand
hiervan bepalen we welke onderwerpen van
belang zijn voor onze stakeholders en daarom
terug moeten komen in ons duurzaamheidsverslag. We hebben de onderwerpen geprioriteerd
om de significantie van de impact te bepalen.
Als wij deze onderwerpen in de context
plaatsen van de maatschappelijke en organisatorische impact, ontstaat de materialiteitsmatrix.
Deze is in lijn met het vorige jaar.

Hoog

Significante invloed op economische, sociale en milieu-impact

Mourik Sustainability Goals 2020

INNOVATIE

VEILIGHEID

SAMENWERKEN
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
INTEGRITEIT

ENERGIE

KETENMANAGEMENT

CIRCULARITEIT
CO2
COMPETENTIEMANAGEMENT
KLANTGERICHTHEID
COMPLIANCE

TRANSPARANTIE

Legenda

SOCIAL RETURN

» D
 e onderwerpen rechtsboven in het kwadrant zijn
materiële MVO-onderwerpen en zijn opgenomen als
kwantitatief rapportageonderwerp.
» D
 e overige onderwerpen zijn ook opgenomen in dit

Laag

verslag, maar zijn kwalitatief omschreven.

Laag

EXTERN

Hoog

Impact op de evaluatie en besluitvorming van stakeholders
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¥

€

OUTPUT

OUTCOME

IMPACT

Te sturen op resultaten

Waarmee we waarde creëren en voor wie

Hiermee hebben we impact op de samenleving:

$

We realiseren continuïteit
van ons bedrijf
F inancieel rendement
→ Winst
→

We realiseren hoogstaande
infrastructuur en industriële
dienstverlening

Continuïteit

SDG 3 Goede gezondheid en welzijn

Doordat we de continuïteit van ons
bedrijf realiseren, blijven we zorgen
voor werkgelegenheid in de regio en
realiseren we afzetmogelijkheden
voor onze ketenpartners.

We dragen bij aan goede gezondheid en welzijn voor
iedereen van jong tot oud door te investeren in de
gezondheid en ontwikkeling van onze medewerkers en
ketenpartners. Wij willen als familiebedrijf goed voor
onze mensen en onze omgeving zorgen. De veiligheid
van onze mensen en de omgeving is bij Mourik
topprioriteit.

Hoogstaande infrastructuur

N
 ieuwbouw, renovatie en
onderhoud van infrastructuur
→ Industriële dienstverlening
wereldwijd
→ Innovatieve producten en diensten

→

Een veilige, klimaatbestendige
omgeving
→ Betrouwbare energievoorziening
→ Betere mobiliteit en
bereikbaarheid

SDG 8 Waardig werk en economische groei

We gaan zorgvuldig om met
energie, water en grondstoffen

Beste multidisciplinaire
industriële dienstverlener

SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur

→

C
 O₂-uitstoot
→ A
 fval
→ Waterverbruik

→

We bieden een uitdagende,
veilige werkplek

Betrouwbare partner
en werkgever

→

→
→

E rvaren en opgeleide medewerkers
 akkennis en specialisaties
V

We zijn lokaal betrokken
N
 ieuwe samenwerkingsverbanden
G
 oede relatie met de omgeving
→ Initiatieven en sponsoring
→
→

Efficiëntere productieprocessen
van onze klanten
→ Innovatieve diensten

Uitdagende, veilige werkplek
voor iedereen
→ Veiligheid en duurzaamheid
als basisvoorwaarden
→ Gezamenlijk de sector verbeteren

We dragen bij aan het bruto binnenlands product van
Nederland door werkgelegenheid te creëren. Daarnaast
dragen we bij aan de economische groei van Nederland
door te zorgen voor goede infrastructuur en efficiëntere
processen van onze klanten.

We realiseren veerkrachtige, duurzame infrastructuur.
Bijvoorbeeld door het aanleggen van restwarmtenetwerken voorzien we bedrijven en bewoners van
duurzame energie. Door continu te innoveren zorgen
we ervoor dat we onze werkzaamheden op een
efficiënte, duurzame wijze kunnen uitvoeren. Ook in de
industrie streven we ernaar om de bedrijfsvoering van
onze klanten duurzamer te maken.

→

SDG 13 Klimaatactie
We komen in actie om klimaatverandering en haar
impact te bestrijden. Dit doen we door onze CO2emissies actief te reduceren. Daarnaast willen we in
2035 onze bedrijfsvoering energieneutraal gemaakt
hebben en onze bedrijfsvoering volledig circulair door
0% afval te produceren. We zetten ons in om ook de
sector en onze keten hierbij te betrekken.
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CORPORATE GOVERNANCE
Ondernemerschap en vertrouwen. Dat zijn kernwoorden die de corporate governance binnen
Mourik beschrijven. Dit is de manier waarop onze organisatie wordt bestuurd en hoe daarop
toezicht wordt gehouden. In dit hoofdstuk beschrijven we de corporate governance bij Mourik.
Een visualisatie van het bedrijfsmodel staat op pagina 11.

Raad van Bestuur
Effectief bestuur is een voorwaarde voor onze
strategie van innoveren en samenwerken. De
Raad van Bestuur stelt de visie, missie, strategie en
doelstellingen vast. Voor de uitvoering zijn de divisies en dochterondernemingen, en hun directies
verantwoordelijk. Zij rapporteren aan de Raad van
Bestuur. De taken en werkwijze van onze Raad
van Bestuur zijn vastgelegd in het opvolgingsplan
van 2012.

Mourik-dochter MVOI
MVOI levert advies en zorgt voor de aanleg en/of
aanpassing van zowel ondergrondse als bovengrondse
infrastructuur. MVOI richt zich op de leidingbouw en
verzorgt met name de installatie van transport- en
distributieleidingen voor gas, water, warmte en
elektrotechniek.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het
beleid, gericht op de realisatie van onze strategie,
het behalen van doelstellingen van onze Mourikbedrijven en onderaan de streep: de resultaten die
daaruit voortvloeien. Ook is de Raad van Bestuur
verantwoordelijk voor naleving van alle relevante
wet- en regelgeving en voor het beheersen van de
risico’s die aan onze activiteiten verbonden zijn.

De Raad van Bestuur bestond in 2019 uit
twee personen, allebei volledig zelfstandig
en 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 hij een
aantal stafafdelingen aanstuurt. Kees Jan
Mourik is integraal verantwoordelijk voor de
hele onderneming en specifiek voor alle
extern gerichte commerciële activiteiten.
Hij is ook eindverantwoordelijk voor veiligheid.
Rimco de Groot is verantwoordelijk voor de
interne bedrijfsvoering, financiële verslag
legging en de daarbij behorende interne
controle, MVO, compliance, ICT, HRM,
en Marketing en Communicatie. Ze zijn
samen aanwezig bij nagenoeg alle
vergaderingen.
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Raad van Commissarissen

en de certificaathouders van de aandelen.
De Stichting Administratiekantoor Joh. Mourik
& Co. Holding 2010 benoemt de leden van de
Raad van Bestuur en 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.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht
op het beleid van de Raad van Bestuur en op
de algemene gang van zaken in de vennootschap, inclusief de daarmee verbonden
ondernemingen. De Raad van Commissarissen bestaat uit drie onafhankelijke leden: de
heer A. Vos (voorzitter), de heer P.B.M. Boels en
de heer C.M. Kloet. Er is geen aparte
auditcommissie of remuneratiecommissie.

Mourik is geen beursgenoteerde onderneming, de certificaten zijn in handen van de
familie Mourik. De certificaathouders zijn zeer
betrokken bij governancevraagstukken. Als
vertrekpunt geldt altijd dat Mourik een
duurzaam familiebedrijf is en blijft, gericht op
langetermijnrendement en Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen.

De Raad van Commissarissen bespreekt
periodiek met de Raad van Bestuur de
algemene gang van zaken (orderportefeuille
en bijzondere projecten), belangrijke
strategische thema’s (continuïteit, innovatie,
veiligheid en compliance), en de financiële
gang van zaken. Op de agenda van de Raad
van Commissarissen stonden in 2019
daarnaast de volgende beleidskwesties:
S trategie divisies
S amenstelling Raad van Bestuur en
Raad van Commissarissen
B
 ezetting directies en remuneratie
R
 isico-inventarisatie en compliance
Veiligheid/kwaliteit/arbeidsomstandig
heden/milieu/ethiek
Toekomstig verdienmodel van de divisies
Innovaties
S amenwerking Mourik-bedrijven
De langetermijnstrategie van de holding

Wij geloven dat
gedrag volgt uit
intrinsieke motivatie en stimuleren
onze medewerkers
altijd naar onze
regels te handelen.

Governancestructuur
Mourik is een besloten vennootschap. Er is
een scheiding van verantwoordelijkheden
tussen de Raad van Bestuur die de onderneming leidt, de Raad van Commissarissen die
toezicht houdt op de Raad van Bestuur, de
aandeelhoudende Stichting Administratiekantoor Joh. Mourik & Co. Holding 2010
MOURIK JAARBEELD 2019

Mourik is niet wettelijk verplicht om de
Nederlandse Corporate Governance Code
(hierna: de Code) toe te passen, maar de Raad
van Bestuur en de Raad van Commissarissen
hanteren 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. Het
zogenaamde verzwakte structuurregime is
van toepassing verklaard.

Veelzijdig karakter
Mourik is met veel activiteiten actief op
meerdere markten. We hebben een decentrale structuur. Divisies vormen de kern van ons
internationale concern. Stafafdelingen met
een professioneel en gericht blikveld
32

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 Mourik primair
selecteert op basis van geschiktheid. In de
toekomst krijgt bij gelijke geschiktheid een
vrouwelijke kandidaat de voorkeur.
Mourik staat open voor mannen én vrouwen
in de zoektocht naar kandidaten voor senior
posities, inclusief het niveau van de Raad van
Bestuur en/of Commissarissen. Maak kennis
met onze bestuurders op de pagina’s 35 tot
en met 37. De Lijst van Deelnemingen vindt
u op pagina 84.

Mourik-cultuur en
Code of Conduct
Bij Mourik gelden de Gedragsregels
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
In deze regels hebben we 11 belangrijke
waarden verwoord. Alle medewerkers van
Mourik moeten deze gedragsregels
respecteren en er proactief naar handelen.
We dragen de regels ook breed uit als wij
samenwerkingsverbanden aangaan met
ketenpartners, zoals leveranciers en
onderaannemers. Wij geloven dat gedrag
volgt uit intrinsieke motivatie en stimuleren
onze medewerkers altijd naar onze regels te
handelen. Dat doen we door een gezond
werkklimaat te scheppen.
In 2019 hebben we ook gewerkt aan de
Code of Conduct waarin alle geldende
gedragsregels zijn samengevat. In 2020
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implementeren we de Code of Conduct.
Deze wordt van kracht voor al onze medewerkers en iedereen die zakendoet met
Mourik.

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
doelstellingen van Mourik te realiseren.
Hierbij spelen ervaring met (internationale)

We are family!
Mourik is een echt familiebedrijf. Dat is het altijd geweest en dat zal
het ook altijd blijven. Zeker als het aan Kees Jan en Marianne Mourik
ligt. Broer en zus, en sinds enkele jaren beiden aandeelhouders van
Mourik. Waar Kees Jan in 2013 het stokje overnam van vader Kees
Mourik en sindsdien CEO/voorzitter van de Raad van Bestuur is, is
Marianne meer op de achtergrond betrokken bij ons mooie bedrijf.
Zij is onder andere lid van de familiestichting en aanwezig bij de
vergaderingen met de Raad van Commissarissen. Kees Jan is als CEO
integraal verantwoordelijk voor de hele onderneming en specifiek
voor veiligheid en alle extern gerichte commerciële activiteiten.
Compleet verschillende rollen dus, maar altijd vanuit hetzelfde gevoel:
“Wij zijn ontzettend trots op iedereen die bij Mourik werkt en hopen
dan ook van harte dat wij alles kunnen voortzetten wat eerdere
Mourik-generaties hebben voortgebracht!”

MOURIK JAARBEELD 2019

33

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
inzet en behaalde inhoudelijke doelstellingen en is niet direct omzet- of resultaatgericht. Bij de vaststelling van de hoogte en de
structuur van de bezoldiging weegt de Raad
ook niet-financiële indicatoren mee die
relevant zijn voor de waardecreatie van
Mourik op de lange termijn.

Controlemechanismen

WALTER DEELEN
OPERATIONEEL DIRECTEUR MOURIK INFRA

Duurzaamheid en continuïteit
Bij Mourik zijn wij iedere dag bezig met het realiseren van projecten.
Daarmee zijn wij ook dagelijks bezig met de belangen van de omgeving en
betrokkenen. Duurzaamheid speelt hierin een steeds grotere rol en is ook
een voorwaarde voor onze continuïteit.
In het verleden werkten wij reactief, gestuurd vanuit aanbestedingen,
maar we zijn aan het verschuiven naar proactief. Vanuit minder hinder
tijdens de uitvoering van onze projecten bieden ombouwen van materieel,
ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en toepassingen
van waterstof ons ook kansen voor een duurzame toekomst.
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Mourik hanteert diverse systemen, procedures, richtlijnen en normen op het gebied van
administratieve organisatie en interne
controle, kwaliteit, arbeid en milieu, ethisch
handelen en veiligheid. De operationele en
financiële voortgang wordt maandelijks
geanalyseerd. De inhoud van deze analyses
en verslaggeving ligt vast in handleidingen
en procedures. Wij laten veel van deze
procedures beoordelen door interne en
externe auditors. 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 2019 hebben we het bestuursreglement
definitief gemaakt. Daarnaast hebben we
gewerkt aan een systeem voor risicobeheersing. Hiervoor hebben we procedures en
regels opgesteld met betrekking tot onder
andere nieuwe investeringen.

PERSONALIA
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Situatie per 3 april 2019

R. (RIMCO) DE GROOT
Raad van Bestuur

C.M. (COR) KLOET

A. (AREND) VOS
P.B.M. (PIERRE) BOELS

J.C. (KEES JAN) MOURIK
Voorzitter Raad van Bestuur

RAAD VAN BESTUUR

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Kees Jan Mourik (1966)

Rimco de Groot (1974)

Cor Kloet (1952)

Pierre Boels (1962)

Arend Vos (1954)

In 2008 toegetreden tot de Raad van
Bestuur en sinds januari 2013 voorzitter.

Op 1 januari 2016 toegetreden tot de
Raad van Bestuur als CFO.

Per 1 januari 2018 benoemd
tot lid van de Raad van
Commissarissen.

Maakt deel uit van de Raad
van Commissarissen sinds 8
december 2011.

Per 17 juni 2010 benoemd tot lid
van de Raad van Commissarissen
en vanaf september 2012
voorzitter.
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PERSONALIA

T. (TON) HAFKAMP
C. (CHRIS) VAN DER REE 

PETROGAS/BLUEALP
Chris van der Ree (1969)

Ton Hafkamp (1967)

Technisch directeur

Operationeel directeur
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R. (RAYMONDE) WAGEMAKER

R. (RONNY) BERTELS

W.J. (WALTER) DEELEN 

MOURIK N.V.

DIVISIE INFRA

DIVISIE INDUSTRIE

Ronny Bertels (1968)

Walter Deelen (1965)

Raymonde Wagemaker (1964)

Algemeen directeur - Bestuurder

Operationeel directeur

Managing Director
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PEOPLE

ONZE MENSEN MAKEN HET VERSCHIL
Medewerkers zijn voor Mourik de belangrijkste bedrijfswaarde. Onze mensen maken Mourik. Door hun
vakmanschap en betrokkenheid bij het bedrijf zijn we in staat om de mooiste projecten te realiseren. Met
tevreden opdrachtgevers als resultaat. Wij willen dat iedere medewerker het naar zijn zin heeft en vooral
veilig zijn werk kan uitvoeren. Vandaar onze basisregel: We doen het veilig of we doen het niet!

M

ourik heeft als principe dat we onze
mensen het vertrouwen geven om hun
werk naar individueel inzicht te mogen en
kunnen uitvoeren. Daarom leggen we de
verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de
organisatie. Dat maakt het werken voor Mourik
aantrekkelijk en iedere dag weer uitdagend.
Voor al onze mensen.
Onze visie op goed werkgeverschap is dan
ook: ‘Iedere medewerker goed begeleiden
in elke fase van zijn of haar loopbaan met als
resultaat altijd de juiste man of vrouw op de
juiste plek’. Ons personeelsbeleid kenmerkt

zich door het bieden van ruimte voor talent,
duurzame inzetbaarheid en een veilige,
gezonde werkomgeving. Dit maakt dat onze
medewerkers erg loyaal en betrokken zijn,
iets wat we vaak van onze opdrachtgevers
terugkrijgen en waarmee we het verschil
maken ten opzichte van onze concurrenten.
Veel collega’s werken hun hele werkzame
leven al bij Mourik en er zijn vele voorbeelden
van families waarvan verschillende generaties
bij ons bedrijf werken. Al met al werken er bij
Mourik ruim 200 mensen die een familieband
met elkaar hebben. Het familiebedrijf zit diep
in ons DNA.
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Personeelsbezetting

Leeftijdsopbouw

Ziekteverzuim

31-12-2018 | Totaal 1.914

31-12-2019 | Totaal 1.926

Verzuim Mourik Holding (in %)

Totaal

Totaal

46

589

Mourik
Holding

Divisie
Infra

Totaal

939

Divisie
Industrie

Totaal
31/12/2018

Totaal

340

V

Mourik
Overig

177

Totaal
In dienst

M

V

1.737

29

Totaal
Uit dienst
M

V

197

Totaal
31/12/2019

M

19

V

193

189

M

ZIEK

Totaal

1.737

KORT

MIDDEL

dagen

dagen

0-7

7-42

LANG

> 42
dagen

865

211

235

544

307

25

1,02

000

74

45

21

33

0,44

502

0,16

0,42

516

Vrouw

Man

Staf

31-12-2019 | Totaal 1.926

Verzuim divisie Industrie (in %)
421

425
Totaal

Totaal

47

625

Mourik
Holding

Divisie
Infra

Totaal

928

Divisie
Industrie

ZIEK

Totaal

326

Totaal

Mourik
Overig

KORT

MIDDEL

dagen

dagen

0-7

7-42

LANG

> 42
dagen

7,67

848

387

379

572

4,39
3,50

294

4
23
41

12
53

24

53

23

80

55

32
16

Vrouw

Man

182

41

V
16-29

59

2
8
13
6

M

70

V
30-39

M
40-49

28
37
41

3
4
8
4

51
57

51

V

2,33

9

36

22

M

V

50-59

0,62

216

50

60+

M

Staf

Productie

0,95

1,02

1,86
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Directe ongevaloorzaken
Verzuim divisie Infra (in %)

14%

Snijden
ZIEK

Totaal

KORT

MIDDEL

dagen

dagen

0-7

Aard van letsel

7-42

> 42
dagen

20%

6%

3%

Geraakt worden
(Line of Fire)

Vallend
voorwerp

6%

3,55

3,12
1,67
0,96

3%

Snij- of
schaafwond

6%

0,55

22%

Knellen/zwaar
voorwerp

Staf

14 %

Botbreuk

Stoten
tegen

Verzwikken/
uitglijden

1,94

34%

Kneuzing
(ook inwendig
letsel)

14%

Vallen van
hoogte

3%

0,64

Open wond

Meervoudig/
overig

6%

6,17

20%

Struikelen

LANG

6%

Chemicaliën/
temperatuur

23%

Brandwond
(chemisch)

Verstuiking/
verrekking

Productie

Absolute aantallen ongevallen

Achterliggende ongevaloorzaken

Totaal aantal ongevallen: 35

Totaal aantal ongevallen: 35

Verzuim Overig (in %)
1

9%

Fataal
ZIEK

Totaal

KORT

MIDDEL

dagen

dagen

0-7

7-42

LANG

> 42
dagen

Materieel

10

Met medische
behandeling

8

Met arbeidsverzuim

12%

Persoonlijke
factoren

34%

Menselijke factor
ontwerp

9%

5,16

Procedures

3,10
1,73
0,79

Staf

Productie

1,10

0,71

0,95
0,24

16

Met aangepast
werk

36%

Werkmethoden
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Kerncijfers en indexcijfers ongevallen Mourik
TOTAAL TOTAAL DIVISIE
2019 INDUSTRIE 2019

Gemiddeld aantal medewerkers inclusief inleen***

TOTAAL DIVISIE
INFRA 2019

TOTAAL
OVERIG 2019

TOTAAL TOTAAL DIVISIE
2018 INDUSTRIE 2018

TOTAAL DIVISIE
INFRA 2018

TOTAAL
OVERIG 2018

TOTAAL
2017

3.600

2.235

908

457

3.709

2.418

898

440

3.596

5.819.491

3.553.915

1.492.585

772.991

6.616.999

3.991.249

1.484.796

769.750

5.599.091

Totaal aantal verzuimdagen

288

22

174

92

142

0

37

105

311,5

Verzuimindex IR**

0,27

0,054

0,54

0,77

0,21

0

0,67

0,52

0,25

Beroepsziektenratio ODR

0,55

0

2,14

0

0,39

0

17,50

0

0

Verlorendagenratio LDR

9,89

1,24

23,30

23,80

4,29

0

4,98

27,28

11,12

79,20

9,90

168,50

190,40

34,30

0

39,84

218,25

83,85

1,20

0,39

1,74

3,88

0,88

0,35

1,48

2,86

0,94

Aantal fatale ongevallen

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Aantal verzuimongevallen**

8

1

4

3

7

0

5

2

7

Aantal vervangendwerkletsels**

16

3

2

11

16

2

5

9

14

Aantal ongevallen met medische behandeling**

10

3

6

1

6

5

1

0

7

Beroepsziekten

16

0

16

0

13

0

13

0

0

Totaal recordable ongevallen

35

7

13

15

29

7

11

11

28

Percentage personeel dat vertegenwoordigd is in
een PVT

93%

88%

97%

100%

93%

88%

97%

100%

93%

Pecentage personeel werkzaam onder een erkend
veiligheidscertificaat

91%

93%

97%

66%

91%

91%

97%

72%

85%

Totaal aantal gewerkte uren*

Absentieratio AR
TRIR*

Langetermijnontwikkeling IF en TRIR
2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Verzuimfrequentie-index IF

0,27

0,21

0,24

0,30

0,18

0,72

0,34

0,40

0,46

1,15

Total Recordable Incident Rate TRIR

1,20

0,88

0,94

1,02

0,90

1,76

1,51

1,77

3,03

2,97
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TOTAAL DIVISIE
INDUSTRIE 2017

TOTAAL DIVISIE
INFRA 2017

TOTAAL
OVERIG 2017

2.320

810

433

3.829.437

1.337.642

715.199

132,5

3

176

Dagen

0,1

0,15

1,12

Verzuimongevallen per 200.000 uur

0

0

0

6,92

0,45

49,21

55,4

3,60

393

Verzuimuren per 200.000 uur

0,42

1,20

3,36

Recordable ongevallen per 200.000 uur

0

0

0

Absoluut aantal

2

1

4

Absoluut aantal

2

6

6

Absoluut aantal

4

1

2

Absoluut aantal

0

0

0

Absoluut aantal

8

8

12

Absoluut aantal

90%

98%

100%

Percentage

85%

98%

57%

Percentage

EENHEID
Medewerkers
Uren

Beroepsziektegevallen per 200.000 uur
Verzuimdagen per 200.000 uur

S@M Safety Award
Hector Macho van Mourik Industry Venezuela heeft de award voor de
sissermelding van het jaar 2019 gewonnen. Ons sissermeldingsysteem heeft
onder andere als doel dat je, voordat je aan het werk gaat, controleert of alles
veilig is. Zie je iets wat niet veilig is of een groot gevaar kan opleveren, dan
bespreek je dat meteen met een leidinggevende, zodat het opgelost wordt, én
je maakt er een sissermelding van. Zoals we bij Mourik zeggen: zie het, zeg het,
los het samen op, en schrijf een sisser!
Hector constateerde tijdens werkzaamheden op een fabriek in Colombia dat
hun werkapparatuur niet was aangesloten op werklucht, maar op een
stikstofleiding. Het gevaar is dat dan veel stikstof vrij kan komen, die de zuurstof
verdringt. Zonder zuurstof kunnen we niet leven. Hector heeft dit probleem
tijdig gesignaleerd en de juiste maatregelen getroffen om het werk toch veilig
uit te voeren. Op de Mourik-nieuwjaarsreceptie heeft Kees Jan Mourik de award
aan Hector uitgereikt.

* 	Totaal aantal gewerkte uren mede berekend door middel van schattingen.
** 	Inclusief ongevallen van inleenkrachten en onderaannemers die onder onze feitelijke leiding werken.
*** 	Gemiddeld aantal medewerkers inclusief inleen, berekend door middel van schattingen.
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HRM-strategie
Mourik is een mensenbedrijf en dat maakt van Human Resources Management een spilfunctie in de
organisatie. In 2018 zijn we begonnen met de opwaardering van onze strategie gericht op goed
werkgeverschap. Het afgelopen jaar hebben we gebruikt om die te implementeren. Dat hebben we
gedaan op verschillende terreinen, dit zijn de speerpunten van onze HRM-strategie:

Recruitment en onboarding
Goede mensen vinden en binden is een uitdaging
voor de hele BV Nederland, zo ook voor Mourik.
Het afgelopen jaar hebben we veel energie
gestoken in employer branding en het binnenhalen van talent, op alle niveaus. Goed zichtbaar was
dewervingscampagne ‘Wie zegt me dat ik beter af
ben bij Mourik?’ Voor ons was het de eerste keer
dat we op deze schaal offline en online campagne
voerden. We hebben meer dan 250 nieuwe
collega’s aangenomen, in een krappe markt. Daar
heeft de campagne een rol in gespeeld, maar we
hebben meer gedaan: er zijn drie recruiters
bijgekomen en we zijn heel actief geweest op
scholen en universiteiten. Stageplekken worden bij
Mourik regelmatig ‘echte’ banen.
In het najaar van 2019 hebben we voor alle
Mourik-bedrijven een nieuw kandidaatvolgsysteem geïmplementeerd waarmee we het
werving- en selectieproces professioneler en
volledig digitaal hebben gemaakt. Alle HRM’ers
werken er al mee. In 2020 wordt dit ook de
standaard voor onze interne opdrachtgevers: de
managers die op zoek zijn naar nieuwe mensen.

Zo snel mogelijk tot
bloei komen bij Mourik
We hebben ook enorme stappen gezet met ons
nieuwe onboardingprogramma. Het doel is
mensen zo snel mogelijk tot bloei te laten komen
en zich thuis te laten voelen bij Mourik. Dat moet
leiden tot minder verloop. Iedereen die start,
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krijgt voortaan een buddy bij wie hij of zij met
vragen terecht kan. En via video’s, introductieen meeloopdagen leren mensen Mourik snel
kennen. Een leuk detail is het digitale verbaasboek waarin mensen ook hun eigen ervaringen
en ideeën voor verbetering kwijt kunnen. Nieuwe
mensen kijken met frisse ogen naar de organisatie en daar willen we graag van leren.

Talentontwikkeling
Dit is een belangrijk punt op alle niveaus in
de organisatie: van het management tot
vakmanschap op de werkvloer. In 2019 hebben
we een paar belangrijke slagen gemaakt. Een
goed voorbeeld is de intensievere betrokkenheid van directies en leidinggevenden bij het
Mourik Development Program. Verder hebben
we nu een beter beeld van de verschillende
talentgroepen in ons bedrijf, zoals nieuwe
collega’s, jong talent, bestaand management
en (technische) vakmensen.
Mourik zet onder andere in op de ontwikkeling van soft skills van leidinggevenden, in lijn
met de tijdgeest. Talent moet op een andere
manier worden aangestuurd dan pakweg tien
jaar geleden. De eerste stap die we daarmee
zetten, is een nieuw programma voor
leiderschap bij het operationeel management.
De eerste groep van ongeveer 25 managers
start naar verwachting in het tweede kwartaal
van 2020.

Nieuwe mensen
kijken met frisse
ogen naar de
organisatie en
daar willen we
graag van leren.
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Deze acties staan niet op zichzelf. We hebben
bij Mourik een uitgebreid pakket opleidingen, trainingen en programma’s die mensen
helpen stappen te maken in hun vak, binnen
de organisatie of op persoonlijk niveau.

Duurzame inzetbaarheid
Mourik-mensen blijven vaak tot hun pensioen
bij de Mourik-familie. Dat is prachtig en
tekenend voor onze bedrijfscultuur, maar het
vraagt wel om actief HRM-beleid. We willen
iedereen gezond en gemotiveerd naar de
eindstreep brengen. Daarvoor hebben we
bij Mourik meer dan 60 verschillende
instrumenten. Deze zogeheten interventies
variëren van loopbaanbeleid voor mensen
met fysiek zwaar werk, specifieke medische
behandelingen en cao-regelingen zoals het
deeltijdpensioen, tot een abonnement op de
sportschool.
Tot nu toe had ieder Mourik-bedrijf zijn
eigen pakket, maar in 2019 hebben we alle
regelingen voor alle Mourik-mensen
samengevoegd in een digitaal portaal. Onze
HRM’ers werken al met het portaal en in de
tweede helft van 2020 gaan we bekijken of
en hoe we alle collega’s hier zelf mee kunnen
laten werken. Dat zal zeker niet voor alle
interventies gelden, want leeftijdsbewust
personeelsbeleid is en blijft het vak van de
HRM’er en vraagt om maatwerk. Maar voor
andere regelingen zoals bedrijfsfitness kan
een digitale menukaart prima werken.
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Veiligheid doen we samen
Veilig werken is onze ‘license to operate’. Het is ons bestaansrecht; bij Mourik werken we
veilig of we werken niet. Dit geldt voor iedereen persoonlijk maar ook voor afdelingen,
werkmaatschappijen en Mourik als geheel. Veiligheid doen we samen! Niet voor niets investeren
we permanent in de ontwikkeling en optimalisering van ons veiligheidsbeleid en de uitvoering
daarvan. Hiermee beheersen we veiligheid op het werk en doen we er alles aan om letsels,
schades en ziekten te voorkomen. We leggen een basis voor de veilige uitvoering van ieder werk.

‘Iedereen dagelijks veilig naar en van het werk’
blijft dan ook de belangrijkste randvoorwaarde
bij onze bedrijfsvoering.

Veiligheid in onze dagelijkse praktijk

Veiligheidsbeleid
Het hoofddoel van ons veiligheidsbeleid is om
al onze werkzaamheden uit te voeren zonder
dat letsel, ziekte of schade optreedt aan
medewerkers die onder onze leiding werken
en betrokken directe stakeholders op onze
projecten. We inventariseren alle risico’s
voorafgaand aan de start van werkzaamheden
en projecten en treffen de noodzakelijke
maatregelen om deze risico’s weg te nemen.
We zorgen voor elkaar en voor onze
werkomgeving.

In 2018 hebben we in een driejarig beleidsplan
concrete invulling gegeven aan onze visie, ons
veiligheidsbeleid en het voorkomen van
ongevallen, ziekten en schades. De grenzen van
dit beleidsplan lijken te zijn bereikt en voor een
verdere verbetering van onze veiligheidsresultaten en vermindering van ongevallen zullen we
nieuwe acties moeten starten. Wij voelen de
noodzaak en verplichting om als Mourik-groep
zorg te dragen voor een werkomgeving waarin
geen ongevallen, schades en letsels optreden.

Noodlot ondanks veiligheidszorg
Tot onze ontsteltenis en droefheid werden we 12 november 2019 geconfronteerd met een
noodlottig ongeval tijdens het gebruik van een hoogwerker onder een brug. Onze medewerker
Bart de Meer heeft tijdens zijn werkzaamheden in de werkbak van een hoogwerker de onderzijde
van een brug geraakt en is als gevolg daarvan vrijwel direct overleden. Een directe oorzaak voor
dit ernstige ongeval is niet gevonden en onnaspeurbaar gebleken.
Waar we er in onze werkpraktijk alles aan doen om gevaren te signaleren en risico’s te beheersen,
is het zeer teleurstellend dat we de dood van Bart niet hebben weten te voorkomen. Veiligheid is
in de Mourik-filosofie te beheersen maar soms blijkt er ook iets te bestaan als noodlot in de
praktijk. Met kracht gaan we ons inspannen om ook potentieel noodlot te onderkennen, te
voorkomen en te beheersen. Het overlijden van Bart blijft echter een zwarte gebeurtenis in onze
veiligheidsgeschiedenis.
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Wij voelen de
noodzaak en
verplichting om
als Mourik-groep
zorg te dragen
voor een werkomgeving waarin
geen ongevallen,
schades en letsels
optreden.

Om ongevallen te voorkomen, iedereen te
betrekken bij veiligheid en het veiligheids
bewustzijn op een hoog niveau te houden,
passen we in onze dagelijkse werkpraktijk de
volgende zaken toe:
Ons veiligheidssymbool S@M
(Safety@Mourik) dat staat voor
‘Zie het, Zeg het en los het samen op’
Het volgen van de essentiële
Mourik-veiligheidsregels
De tweemaandelijkse Mourikveiligheidsthema’s
De jaarlijkse Mourik-veiligheidsdag
Aandacht voor ons thema
‘Blijf uit de Line of Fire’
De verplichte online Mourikstartwerkveiligheidsinstructie
Mourik-LMRA en sissermeldingssystematiek
Ons gedrags- en aanspreekprogramma
‘Slag naar gedrag’
We streven in ons werk een zo hoog
mogelijke veiligheidssstandaard na. Dit doen
we door onze veiligheidsspeerpunten te
verwerken in onze VCA- en kwaliteitscertificatiesystemen en in de gangbare standaard
veiligheidssystemen vanuit de industrie, bouw
en infra. Ondanks de tegenslag in 2019 blijven
onze doelstellingen en inspanningen om
ongevallen te voorkomen onverminderd ons
grootste punt van aandacht bij de uitvoering
van onze werkzaamheden.
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25%

Handen en
vingers

23%

Onderste
ledematen/enkel

6%

Voeten en tenen

Resultaten en analyse van
veiligheidsprestatie-indicatoren
De zorg en beheersing van veiligheid,
uitgedrukt in ongevalcijfers en ongevalindicatoren, is niet verbeterd in 2019. Ondanks alle
inspanningen, aandacht en maatregelen om
veiligheid integraal onderdeel uit te laten
maken van al onze werkzaamheden, is het
aantal rapporteerbare ongevallen significant
gestegen. Het is niet duidelijk of hier direct
aanwijsbare oorzaken voor zijn. Krapte op de
arbeidsmarkt en een algemeen tekort aan
vakbekwaam technisch personeel in een jaar
waarin alle activiteiten zijn toegenomen,
kunnen hieraan ten grondslag liggen.
Registraties en audits tonen dit echter niet aan.
De Mourik-groep scoort met haar ongevalindexcijfers wel beneden alle sectorgemiddelden, maar onze doelstellingen liggen duidelijk

lager. De ongevalindexcijfers over 2019
stemmen dan ook niet tot tevredenheid.
We zullen deze grondig analyseren om ons
te verbeteren in de toekomst.
De IF voor de Mourik-groep over 2019 is 0,27;
de TRIR is 1,20. Beide indexcijfers liggen hiermee
ongeveer 30% boven die van 2018 en de twee
jaren daarvoor. In 2019 is voor het eerst sinds
lange tijd een vrouwelijke medewerker
betrokken bij een verzuimongeval toen in een
werkplaats een rol materiaal uit een rek op haar
gezicht viel. Alle andere letselincidenten traden
op met mannelijke medewerkers. Vooral Mourik
in België laat een duidelijke daling van het
aantal rapporteerbare ongevallen zien. De
divisie Infra beleefde ten aanzien van ongevalindexcijfers een slecht jaar en ook Mourik Industry
laat geen dalende trend zien. In 2019 werd wel

De letsels door
rapporteerbare
ongevallen ontstonden in 30% van
de gevallen doordat mensen zich
geheel of gedeeltelijk in de ‘Line of Fire’
bevonden.

een mijlpaal van twee jaar werken zonder
verzuimongevallen bereikt. Helaas vond daarna in
december toch een ongeval plaats. De internationale activiteiten van Mourik Industry zijn wel
zonder het optreden van ernstige ongevallen
uitgevoerd. In 2019 hebben we twee ongevallen
aangemeld bij I-SZW in verband met een fataal
letsel en een ziekenhuisopname na een ongeval.
De Inspectie SZW heeft naar aanleiding van deze
meldingen geen werkstilleggingen, sancties of
boetes opgelegd.
Ons sissermeldingssysteem om onveilige situaties
of verbeterpunten te melden en op te lossen
verloopt goed en constructief. De divisie Infra
heeft een speciale S@M-app geïntroduceerd om
deze meldingen te doen, te registreren en af te
handelen. Toepassing van deze app bij Mourik
Industry is lastiger omdat het gebruik van mobiele
telefoons niet is toegestaan in petrochemische
fabrieken. Volgend jaar bekijken we de mogelijkheden om deze app Mourik-breed toe te passen.
Gemiddeld wordt Mourik-breed per medewerker
één melding per jaar gedaan. Dit is in lijn met
onze algemene doelstelling.
De letsels door rapporteerbare ongevallen
ontstonden in 30% van de gevallen doordat
mensen zich geheel of gedeeltelijk in de ‘Line of
Fire’ bevonden. Verder zijn het niet volgen of
toepassen van de juiste werkmethoden met
30%, en orde en netheid en falen van techniek of
middelen met beide 3% directe hoofdoorzaken
van ongevallen. Letsels naar aanleiding van
ongevallen treden vooral op aan handen en
vingers (25%) en de onderste ledematen (23%).
Letsels aan romp en bovenste ledematen/pols
volgen daarop met respectievelijk 17% en 20%.
We beginnen 2020 met een campagne om het
voorkomen van handletsels onder de aandacht
te brengen.
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Beleid en verbeterpunten
2020 en verder

Genieten op het
Mourik Family Festival
Alle ingrediënten voor een geslaagd Mourik Family
Festival - in de volksmond ook wel de Mourik-familiedag
genoemd - waren op zaterdag 29 juni 2019 aanwezig:
mooi weer, vrolijke mensen, lekker eten en drinken, en
activiteiten voor jong en oud.

niet alleen zijn voor haar medewerkers maar ook voor de
mensen achter de medewerkers. Partner, ouders,
kinderen; zij zijn vaak een belangrijke ondersteunende
factor voor onze medewerkers en mogen dus ook
weleens in het zonnetje gezet worden

Het is een heuse Mourik-traditie geworden: de
Mourik-familiedag. In 2019 vond deze dag voor alle
Mourik-medewerkers en hun gezin alweer voor de zesde
keer plaats. Mourik is een echt familiebedrijf en wil er

Met dat zonnetje zat het overigens letterlijk goed. Het
was een zonovergoten dag waar ruim 2.500 bezoekers
met volle teugen hebben genoten van alles wat er te
doen, te bekijken en te eten en drinken was.

In 2019 hebben we verder gewerkt aan een
nieuwe aanpak van de registratie van
beroepsziekten. Lange tijd was er veel
onduidelijkheid over het definiëren en
registreren van beroepsziekten en de directe
relatie tot het werk hiervan. In de nieuwe
aanpak geven we invulling aan maatschappelijke ontwikkelingen. We constateren dat
veel beroepsziekten zich pas openbaren na
het behalen van de pensioengerechtigde
leeftijd en dat beroepsziekten landelijk
gezien meer slachtoffers veroorzaken dan
directe ongevallen. De komende jaren willen
we onderzoek doen naar het ontstaan,
registreren en voorkomen van beroepsziekten. Dit ligt in lijn met onze beleidsdoelstelling waarin we streven naar nul ziekten die
voortkomen uit werk.
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Onze ongevalindexcijfers laten al een aantal jaren
op rij geen daling meer zien. We lijken tegen
een soort glazen plafond aan te lopen, terwijl
we steeds beter willen. Een eerste analyse van
deze ontwikkeling lijkt aan te geven dat onze
beheers- en veiligheidssystemen vooral zijn
gericht op normen en certificatiesystemen,
en in mindere mate op bewustzijn en gedrag.
85% van onze medewerkers voert zijn werkzaamheden uit onder een gecertificeerd
veiligheidsmanagementsysteem. In 2019
hebben we daarom gekeken naar de Hearts &
Minds filosofie: wanneer je uitgaat van vaste
systemen - Minds - is niveau 3 - Calculerend - het
hoogst bereikbare niveau op de veiligheidscultuurladder. Om onze langetermijndoelstellingen
te realiseren onderzoeken we in 2020 welke
aspecten van houding, cultuur en gedrag Hearts - we kunnen aanwenden en verbeteren
om door te ontwikkelen naar een proactieve
organisatie, ofwel niveau 4 op de veiligheids
cultuurladder. Dit sluit aan bij ontwikkelingen in
onze markten waarin opdrachtgevers veiligheid
en een hoge plaats op de cultuurladder als
selectiecriteria zullen gebruiken.
We spelen hier intern en extern op in en willen
zo groeien naar een cultuur waarin iedereen
absolute veiligheid wil. Met een totale
veiligheidscultuur kunnen we uiteindelijk
onze langetermijndoelstellingen aangaande
ongevalindexcijfers realiseren en consolideren:
een IF van 0 en een TRIR lager dan 0,25.
Het voorkomen van alle ongevallen is ons
gezamenlijk doel en belang. Veiligheid doen
we samen. Dit alles onder ons credo: zie het,
zeg het en los het gezamenlijk op!
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Onze stakeholders
Oprecht, helder en efficiënt communiceren is van onmiskenbare waarde voor stakeholder
management. 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.

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.

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 87. De
gedragsregels worden met de medewerkers
besproken en geëvalueerd bij indiensttreding en
bij functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Onze medewerkers ontvangen regelmatig
informatie via online en offline communicatiemiddelen, zoals Mourik Intranet, nieuwsbrieven,
personeelskrant en mailing. Daarnaast activeren
we onze medewerkers ook om actief bij te
dragen aan Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen. Hierdoor ontstaan mooie
initiatieven, zoals sponsoring van goede doelen
en verduurzamingsideeën.
De belangen van onze medewerkers worden
behartigd door vier ondernemingsraden
(OR’en) die 93,5% van de medewerkers in
Nederland vertegenwoordigen. Bij de
werkmaatschappijen waar geen ondernemingsraad actief is, is er een personeelsvertegenwoordiging. De OR’en binnen Mourik hebben MVO
als vast punt op de agenda. In totaal kwamen
de OR’en 42 keer bij elkaar in 2019.

Externe stakeholders
Onze externe stakeholders zijn klanten,
opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers
en andere stakeholders die onze bedrijfsvoering
direct beïnvloeden. Door middel van samenwerking en innovatie werken we samen met
hen aan een duurzame leefomgeving. Zo
hebben we op 21 december 2018 het contract
getekend voor een doorbraak in de circulaire
industrie. Nog dit jaar staat de eerste Plastic-to-Chemicals fabriek, bedacht door

Oprecht, helder en
efficiënt communiceren is van onmiskenbare waarde
voor stakeholder
management. Doe
wat je toezegt, en
doe geen toezeggingen die je niet
waar kunt maken.
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Mourik-dochters Petrogas en BlueAlp. In deze
fabriek wordt straks ieder uur bijna drie ton
plastic restmateriaal gerecycled tot opnieuw te
gebruiken, hoogwaardige brandstoffen voor
industrie en chemie: diesel en nafta.
Petrogas bouwt dit jaar ook een bijzondere
installatie voor Ioniqa Technologies in Eindhoven. Dankzij deze installatie kan Ioniqa gebruikt
PET-materiaal, zoals frisdrankflessen en tassen,
opwaarderen tot de oorspronkelijke grondstof,
die als het ware direct weer gebruikt kan
worden in de spuitgietmachine om nieuwe
flessen te maken. Volledig circulair.
Ook binnen andere divisies zijn er mooie
voorbeelden van hoe we samen met klanten
werken aan een duurzame leefomgeving.
Bijvoorbeeld de realisatie van verschillende
warmtenetwerken door onze dochteronderneming MVOI. MVOI is in september 2019 gestart
met het ‘van gas los’ maken van ongeveer 500
woningen in Heerhugowaard. Deze woningen
worden namelijk aangesloten op het warmtenet van HVC. De woningen zijn van woningcorporatie Woonwaard, en op deze manier wordt
de wijk een van de eerste grote wijken in
Nederland die overgaat op duurzame warmte.
Ketensamenwerking kunnen we alleen
realiseren door goed samen te werken met
onze onderaannemers en leveranciers. Met de
inkoop van goederen en diensten onderzoeken
we standaard naast prijs en kwaliteit ook
arbeidsomstandigheden, veilig werken en
milieubewustzijn van onze leveranciers en
onderaannemers.
Bij risicovolle producten en diensten onderzoeken we de mogelijke risico’s in de keten.
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partij selecteren
doen we eerst een
ketenscan om
mogelijke risico’s,
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uit te sluiten. De
OESO-richtlijnen
en UN Guiding
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Business and
Human Rights zijn
hierbij leidend.
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In gesprek met stakeholders
Op 20 maart 2019 vond de eerste Mourik-stakeholderdialoog plaats. De vraag ‘Hoe kan Mourik
duurzaam succesvol zijn in de infra en in de industrie?’ stond centraal in de gesprekken. Een van de
conclusies van de dialoog was dat Mourik de grootste positieve bijdrage kan leveren aan SDG
(Sustainable Development Goal) 9 ‘Industrie, innovatie en infrastructuur’. Een aantal SDG’s is voor Mourik
voorwaardelijk om duurzaam te kunnen ondernemen; deze sluiten aan bij onze waarden om
betrouwbaar en betrokken te ondernemen. Het gaat om:
» SDG 4 ‘Kwaliteitsonderwijs’
» SDG 8 ‘Waardig werk en economische groei’
» SDG 12 ‘Verantwoorde consumptie en productie’
» SDG 17 ‘Partnerschap om doelstellingen te bereiken’
De discussie over de interpretatie van de SDG’s en aan welke SDG’s Mourik daadwerkelijk kan bijdragen
was zeer levendig. De aanwezigen hebben uiteindelijk ook nog aanbevelingen gedaan, die als input
zullen dien voor de herijking van de corporate strategie.
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Een voorbeeld hiervan is natuursteen. Wij
kopen geen natuursteen in, mits dit een concrete eis is van onze opdrachtgevers. Voordat we
een partij selecteren doen we eerst een
ketenscan om mogelijke risico’s, zoals kinderarbeid, uit te sluiten. De OESO-richtlijnen en UN
Guiding Principles on Business and Human
Rights zijn hierbij leidend. We hebben dit proces
verankerd in ons duurzaam inkoopbeleid. Voor
zover bekend waren er in 2019 geen significante misstanden of afwijkingen op het gebied van
mens en milieu die verband houden met onze
bedrijfsactiviteiten of die van onze partners.
In 2019 gingen we gezamenlijk op zoek naar
duurzame oplossingen en alternatieven om
waarde toe te voegen en de impact op de
omgeving te verminderen. Zo hebben we op
de N411, een duurzaam werk dat we uitvoerden
in opdracht van Provincie Utrecht, een
CO₂-arme brandstof toegepast van onze
huisleverancier Den Hartog. Door elkaar te
inspireren en te motiveren heeft Den Hartog
geïnvesteerd in CO₂ Saving Diesel. Hiermee
hebben we op het werk door het werken met
duurzame brandstof 62.446 kg CO₂ bespaard.

Interface stakeholders
Alle overige stakeholders zijn gebundeld in
de groep interface stakeholders. Dit zijn
stakeholders zoals onze omgeving, de media,
de overheid, belangengroepen en NGO’s.
Omgevingsmanagement
Om onze projecten op veilige wijze uit te
voeren, betrekken we actief de omgeving.
Op deze manier verminderen we overlast en
hinder, en creëren we meer begrip voor onze
werkzaamheden. Onze projectteams zijn
verantwoordelijk voor het omgevingsmanage-

ment. Zij gaan in gesprek met belangrijke
stakeholders om samen te werken aan een
veilige en bereikbare leefomgeving. Ook
voorzien zij de omgeving van informatie door
middel van tekstborden op zonne-energie,
nieuwsbrieven, social media, bewonersavonden
en persoonlijke gesprekken.
Media
Mourik voert een actief mediabeleid en
gaat met openheid te werk bij contacten met
de media.

In 2019 gingen we
gezamenlijk op zoek
naar duurzame
oplossingen en
alternatieven om
waarde toe te voegen en de impact
op de omgeving te
verminderen.

zoals milieubescherming, gezondheid,
ontwikkelingswerk enzovoorts. In 2019
hebben we met diverse NGO’s nauw
samengewerkt. Met Stichting Blauwzaam en
bedrijven uit de regio hebben we aan het
convenant Circulair Ondernemen gewerkt.
Daarnaast hebben we, samen met onze
opdrachtgevers waaronder Provincie
Utrecht, concrete invulling gegeven aan de
afspraken uit de Green Deal Duurzame GWW
2.0. Het doel: samen met de markt ervoor
zorgen dat duurzaamheid ‘business as usual’
wordt in 2020.

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,
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Maatschappelijk betrokken
Wij vinden het, naast goed werkgeverschap voor onze eigen mensen, ook van belang om goed
voor onze omgeving te zorgen. Mourik is bijna 100 jaar geleden gestart door de gebroeders
Mourik in Groot-Ammers. Een klein dorp in de Alblasserwaard waar Mourik tot op de dag van
vandaag nog steeds gevestigd is en een bekend begrip in de omgeving is.

De omgeving heeft veel voor ons betekend,
zoals het leveren van arbeidskrachten en
natuurlijk kapitaal. Daarom geven wij dagelijks
terug aan de omgeving, zoals werkgelegenheid. Als groot familiebedrijf vinden wij dat
iedereen een plekje moet kunnen vinden.
Daarom werken wij al jaren aan social return, al
voordat het een maatschappelijk thema werd.
Om onze inspanningen inzichtelijk te maken,
hebben we sinds een aantal jaar een
certificaat voor de Prestatieladder Socialer
Ondernemen trede 2.

Sponsoring en goede doelen
Wij sponsoren verschillende maatschappelijke
initiatieven en sportverenigingen. Wij willen
onze medewerkers stimuleren om maatschappelijk betrokken te zijn. Daarom
sponsoren wij ook initiatieven van en/of met
onze medewerkers, zoals het Mourik Running
Team. Elk jaar neemt het Mourik Running
Team deel aan de Roparun om geld op te
halen voor kanker. Inmiddels heeft het team
al ruim 100.000 euro opgehaald.

Wij willen onze
medewerkers
stimuleren om
maatschappelijk
betrokken te zijn.
Daarom sponsoren
wij ook initiatieven
van en/of met
onze medewerkers,
zoals het Mourik
Running Team.

Roparun
Ook in 2019 heeft het Mourik
Running Team deelgenomen
aan de Roparun van Hamburg
naar Rotterdam.
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In 2019 hebben onze medewerkers als
onderdeel van de kersttraditie zelf ruim
10.000 euro gedoneerd aan goede doelen.
Eind 2018 ontvingen zij een eindejaars
geschenk, waarbij zij zelf in een speciale
webshop een cadeau konden kiezen en/of
een donatie aan een goed doel konden
doen. Deze goede doelen waren
Alzheimer Nederland, Dierenlot, KiKa,
KWF Kankerbestrijding, ALS Nederland,
Stichting AAP, Villa Pardoes en Roparun/
Mourik-Runners. De waarde van de
niet-verzilverde eindejaarsgeschenken is
gedoneerd aan KWF Kankerbestrijding.
Veel medewerkers hebben gekozen voor
een combinatie van cadeau en donatie.
S.O.M.M.
Mourik is ook loyaal naar haar mensen
wanneer het onverhoopt een keer iets minder
met ze gaat. We zorgen goed voor hen en
bieden hun een steuntje in de rug met
behulp van het Mourik-fonds Stichting
Ondersteuning Mourik-Medewerkers
(S.O.M.M.).
Mourik heeft de S.O.M.M. in 1979 opgericht
met als doel aan de deelnemers en hun
gezinsleden een tegemoetkoming in
bepaalde onvoorziene kosten te verlenen.
Dit kunnen kosten zijn die in gevallen van
bijzondere financiële verplichtingen, niet door
ziektekostenverzekeringen of op basis van
andere wettelijke voorzieningen worden
vergoed.
Maatschappelijk betrokken
Vanuit de ambitie om naast de eigen organisatie ook de regio te verduurzamen is Mourik
een aantal jaar geleden de stichting Blauw-
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Zaam gestart. We zijn daar nog steeds actief
bij betrokken en vervullen een bestuurlijke
taak. Stichting BlauwZaam neemt samen met
organisaties uit de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden initiatieven voor het verduurzamen van de regio, zodat het voor iedereen
goed werken, wonen en recreëren is.

De afgelopen jaren
hebben we al
diverse innovatieprijzen gewonnen
voor onze innovatieve aanpak van
dijkverbeteringen.

Blijf uit de dode hoek!
Mourik Infra voert regelmatig werkzaamheden uit in de buurt van basisscholen, waardoor
er groot materieel rijdt in de buurt van die scholen. Een goede gelegenheid om
basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 voor te lichten over het gevaar van de dode hoek
van vrachtwagens. In 2019 hebben we in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland
dodehoeklessen gegeven op een basisschool in Nieuw-Lekkerland. In theorie- en
praktijklessen nemen we de leerlingen mee in de wereld van de vrachtwagenchauffeurs.
De chauffeurs kunnen niet álles zien en daarom zijn de vrachtwagens van Mourik voorzien
van sensoren, extra spiegels en een achteruitrijcamera. Er blijven echter plekken rondom
de vrachtwagen waar fietsers ineens onzichtbaar worden. Ze zitten dan in de dode hoek.
Goed opletten dus! Met deze lessen willen we vooral bereiken dat de jonge fietsers zich
bewust worden van dit gevaar.

Mourik is ook actief betrokken bij andere stichtingen en maatschappelijke initiatieven om
gezamenlijk te werken aan een duurzame leefomgeving. Zo werken we samen met Stichting
Natuur & Milieu aan duurzame mobiliteit. We
hebben meegewerkt aan diverse Green Deals
en deze ook ondertekend, zoals de Green
Deal Duurzame GWW 2.0, om samen met de
GWW-markt duurzaamheid ‘business as usual’
te maken. Ook geven we dodehoeklessen op
basisscholen in de regio’s waar we werken, om
kinderen bewust te maken van het gevaar van
de dode hoek van groot materieel.
We zijn dagelijks op zoek naar nieuwe innovaties en oplossingen om maatschappelijke
uitdagingen, zoals klimaatverandering, op te
lossen. Denk bijvoorbeeld aan het reduceren
van emissies van de scheepvaart, biobased
grondstoffen in wegreconstructies, een
groene filtertechniek voor fijnstofvermindering, de Plastic-to-Chemicals technologie,
enzovoorts. De afgelopen jaren hebben we al
diverse innovatieprijzen gewonnen voor onze
innovatieve aanpak van dijkverbeteringen.
De komende jaren willen we hier meer op
inzetten door de Nederlandse infrastructuur
te verduurzamen en de Nederlandse industrie
op schone en circulaire wijze voor te bereiden
op de energietransitie. Lees meer hierover op
pagina 58 en 60.
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EEN DUURZAME LEEFOMGEVING
Om klimaatverandering tegen te gaan wil de Nederlandse overheid 49% minder uitstoot van
broeikasgassen in 2030 dan in 1990. Om deze doelstelling te behalen, heeft de Nederlandse
overheid op 28 juni 2019 het Klimaatakkoord gepresenteerd.

H

et centrale doel van het Klimaatakkoord,
het terugdringen van de uitstoot van
broeikasgassen, raakt aan het leven van alledag.
De transitie is in de eerste plaats een maatschappelijke transitie. Burgers en bedrijven
staan voor een reeks beslissingen die van
invloed zijn op hoe we wonen, ons verplaatsen,
wat we eten, de producten die we kopen, hoe
we ons geld verdienen. Daar zijn we ons bij
Mourik van bewust en we pakken onze
verantwoordelijkheid. Dit doen we door ons
energieverbruik te verminderen en efficiënt om
te gaan met grondstoffen.

De jeugd heeft de toekomst
Daar zijn we ons bij Mourik zeer van bewust. We werken
op verschillende vlakken aan verduurzaming, om zo mee
te helpen de wereld leefbaar te houden voor de volgende
generaties. Want zij zijn onze toekomst.

Energieneutraal 2035
In 2019 hebben we wederom gewerkt aan het
programma ‘Mourik energieneutraal in 2035’.
De trias energetica is hierbij leidend. We

verminderen eerst ons energieverbruik door
besparingsmaatregelen, ten tweede wekken
we energie duurzaam op, en de benodigde
capaciteit zetten we zo efficiënt mogelijk in.
Dit doen we door onze panden, wagenpark,
materieel en projecten te verduurzamen.
We hebben vier daken voorzien van zonnepanelen, waarmee we voldoende duurzame energie
opwekken voor 56 huishoudens. Daarnaast zijn
we gestart met het verduurzamen van ons
materieel door klein gereedschap en materieel te
elektrificeren. In 2020 zal een werkgroep de
verschillende mogelijkheden voor verduurzaming verder onderzoeken.
We hebben ons wederom ingezet om de
Nederlandse infrastructuur te verduurzamen en
te werken aan een schone, circulaire industrie.
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PLANET KPI’S

Direct en indirect energieverbruik
van Mourik in Nederland

SCOPE 1

SCOPE 2

CO²-footprint
2019

2018

2017

6.457.221

6.788.184

7.150.342

SCOPE 1

Directe emissies

SCOPE 2

Brandstof

ltr

Gasverbruik

Nm3

457.797

442.578

487.529

Elektriciteitsverbruik (grijs)

kWh

591.627

612.467

874.348

Elektriciteitsverbruik (groen)

kWh

2.995.096

3.131.778

3.218.376

Zakelijk gebruik privéautos

km

824.064

859.866

668.288

Vliegreizen

km

3.590.771

3.580.176

5.131.892

Brandstof

GJ

230.616

239.917

255.543

Gasverbruik

GJ

14.305

15.563

15.255

Elektriciteitsverbruik (grijs)

GJ

2.130

2.205

3.148

Elektriciteitsverbruik (groen)

GJ

10.782

11.586

11.586

Zakelijk gebruik privéautos

GJ

1.986

2.072

1.611

Vliegreizen

GJ

12.496

11.688

15.396

272.315

283.031

302.538

2019

2018

2017

Ton CO₂

21.986

22.539

23.904

Indirecte emissies

Ton CO₂

1.192

1.162

1.514

Totale emissies

Ton CO₂

23.178

23.701

25.418

Gespecificeerd
(ton CO₂)

SCOPE 1

SCOPE 2

Totaal energieverbruik

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 international erkende positie van deze partij beschouwen wij deze bron als betrouwbaar.  		
			

Holding

Mourik Infra

Mourik
Industry

Overige

13.027

9.110

157

884

De CO₂ footprint is berekend conform de methodiek van de CO₂ prestatieladder versie 3.0, SKAO-uitgave 10 juni 2015.
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Mourik CO2-footprint 2019

Mourik CO2-footprint 2018

Mourik CO2-footprint 2017

Totale emissie (ton CO₂) 23.178

Totale emissie (ton CO₂) 23.701

Totale emissie (ton CO2) 25.418

3,7%

Verwarmen

2,7%

3,7%

Vliegreizen

Verwarmen

0,8%

2,5%

3,5%

Vliegreizen

Verwarmen

0,8%

Privéauto’s

3,2%

Vliegreizen

0,6%

Privéauto’s

Privéauto’s

30,7%

Bedrijfswagens

39,8%

40,1%

Bedrijfswagens

51,3%

Bedrijfswagens

51,2%

Materieel

Brandstoffen

Materieel

0,1%

1,6%

0,1%

60,1%

Materieel

1,8%

0,1%

Brandstoffen

1,6%

Elektriciteit

Elektriciteit

Brandstoffen

Elektriciteit

Referentiekader
De CO₂-uitstoot van Mourik is vergelijkbaar met de
gemiddelde jaarlijkse uitstoot van 2.318
Nederlanders. Als we onze uitstoot willen
compenseren, moeten we 764.907 bomen planten!

=

Een Nederlander is gemiddeld verantwoordelijk
voor 10 ton CO₂ per jaar volgens cijfers van Milieu
Centraal. Een boom neemt gemiddeld per
levensjaar 33 kg CO₂ op.

23.178

CO2-uitstoot Mourik

=
2.318

Nederlanders

764.907

bomen planten!

Duurzame infrastructuur
Het is onze ambitie om bij te dragen aan
duurzame infrastructuur door deze
energieneutraal te maken, de CO₂-uitstoot van
de productie te verlagen en materialen
circulair in te zetten. Wij werken concreet aan
onze ambitie in samenwerking met de markt
door invulling te geven aan de doelstellingen
uit de Green Deal Duurzame GWW 2.0. Samen
met Provincie Utrecht heeft Mourik gewerkt
aan de reconstructie van de provinciale weg
N411. Om minimaal niveau 2 van het
ambitieweb Duurzame GWW te behalen,
hebben we diverse maatregelen uitgevoerd
ter bevordering van de duurzaamheid. In
totaal hebben we daardoor 159 ton CO₂
bespaard.

Asfalt en duurzaamheid:
een prima combinatie

Circulaire Economie

We deden het al eerder: duurzaam asfalt toepassen.
Zo legden we bijvoorbeeld ons eigen COLt®-asfalt op de
N237 in de provincie Utrecht en op de N464 tussen Poeldijk
en Wateringen. COLt®-asfalt kan door speciale toevoegingen
op een 40°C lagere temperatuur worden verwerkt. Op een
fietsbrug in Naaldwijk legden we MElt®-asfalt: dat bevriest in
de winter tot -5°C niet. Beide soorten asfalt brengen een
flinke CO2-reductie met zich mee.
In 2019 hebben we op de provinciale weg N411 Lynpave
toegepast, een innovatief biobased asfalt, waarbij we
gebruikgemaakt hebben van natuurlijke lijnzaadolie in plaats
van op aardolie gebaseerde bitumen, en van secundair
asfaltgranulaat, ofwel gerecycleerd asfalt. Met dit asfalt
hebben we een bijdrage geleverd aan de circulaire economie
én hebben we ruim 34.000 kilogram CO2 minder uitgestoten.
Over duurzaam gesproken!
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In de vernieuwde hoofdrijbaan is Lynpave
toegepast. Dit is een innovatief biobased
asfaltmengsel. Een groot deel van de op aardolie
gebaseerde bitumen in het asfalt is vervangen
door natuurlijke lijnzaadolie. Daarbij is een
groot deel van het grove toeslagmateriaal in het
asfalt vervangen door secundair asfaltgranulaat
(hergebruik van bestaand asfalt). Al het asfalt is
geproduceerd bij een verlaagde temperatuur.
De toepassing van duurzaam asfalt heeft geleid
tot een CO₂-reductie van 27 ton CO₂.

Energietransitie
De VRI hebben we voor 50% zelfvoorzienend
gemaakt door 12 zonnepanelen te plaatsen.
Hierdoor besparen we 1.024 kg CO₂ per jaar.
Het materieel van Mourik heeft tijdens de
uitvoering op CO₂ Saving Diesel gedraaid van
Den Hartog. Dit is een brandstof gemaakt van
organisch afval, waardoor het CO₂-neutraal
geproduceerd is. In totaal hebben we hierdoor
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Op weg naar
zero emission
met scrubbers
Een leuke opdracht voor wie regelmatig door de Botlek/
Europoort rijdt: ga eens op zoek naar onze scrubbers.
In totaal staan er zo’n 15 installaties bij verschillende
bedrijven. Met de gaswassertechniek voorkomen we
uitstoot van schadelijke en gevaarlijke gassen in de
(petro)chemische industrie.
Een scrubber reinigt een luchtstroom om uitstoot van
verontreiniging te voorkomen. In een speciale toren wordt
de luchtstroom in contact gebracht met een wasvloeistof.
Boven in de toren wordt deze vloeistof gesproeid; onderin
wordt de vervuilde luchtstroom de toren in geblazen. De
vloeistof neemt de vervuilingen op met als resultaat een
schoon gas dat de schoorsteen uit komt.
We maken scrubbers voor veel verschillende doeleinden,
zoals het verminderen van de uitstoot vanuit vacuüm
wagens, opslagtanks en productieprocessen. Deze
diversiteit zorgt uiteraard voor uitdagingen. Maar die gaan
wij graag aan. Onder andere door onderzoek te doen naar
de optimalisatie van deze gaswassersystemen. Zo zorgen
we ervoor dat onze scrubbers goed blijven werken en we
een steeds grotere verscheidenheid aan verontreinigingen
kunnen behandelen.
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Genoeg duurzame
energie voor 56
huishoudens!

21,9 ton CO₂ gereduceerd. Ook is de stikstof- en
fijnstofuitstoot aanzienlijk gereduceerd.

Schone, circulaire industrie

Een van de doelstellingen van Mourik op het gebied van
duurzaamheid is energieneutraal zijn in 2035. Om die
doelstelling te behalen moeten we ons energieverbruik
verlagen en de energie die we nodig hebben duurzaam
opwekken.
Daarom hebben we in het voorjaar van 2019 een aantal van
onze locaties van zonnepanelen voorzien, namelijk: Mourik
Industry in Botlek-Rotterdam en Mourik Infra en Mourik
Techniek in Groot-Ammers. Met deze zonnepanelen zullen
we jaarlijks ongeveer 166.500 kWh opwekken. Dit is genoeg
duurzame energie voor 56 huishoudens die gemiddeld 3.000
kWh per jaar verbruiken.

Nederland staat voor een grote uitdaging,
namelijk de energietransitie. Wij geloven erin
dat waterstof als hernieuwbare energiedrager
een van de belangrijkste oplossingen voor
het komende tekort aan fossiele brandstoffen
wordt. In 2019 hebben we een bijdrage
geleverd aan de energietransitie door de bouw
van een waterstoftankstation in Rhoon. In de
toekomst hopen we meer waterstoftankstations
te kunnen bouwen.

Naast waterstof zien wij de noodzaak voor
hernieuwbare brandstoffen. Wij hebben
de afgelopen jaren geïnvesteerd in BlueAlp.
BlueAlp is onze Plastic-to-Chemicals
technologie.
In de komende jaren zal deze technologie
toegepast worden op plastic waarvan het
nu nog niet technologisch of economisch
haalbaar is om deze te recyclen, zoals
landbouwplastic en plastic folie. De Plasticto-Chemicals fabrieken zullen dit plastic
omzetten tot hoogwaardige diesel. In 2020
legt Mourik met haar partners de laatste hand
aan de bouw van de eerste commerciële
Plastic-to-Chemicals fabriek. Dit zal helpen om
de groeiende berg plastic afval te verkleinen.
Ook wordt er bij de productie van de diesel
minder CO₂ geproduceerd dan bij reguliere
diesel.
In 2019 hebben we gewerkt aan een
innovatieve waterzuiveringsinstallatie bij Van
der Velden Rioleringsbeheer. De waterzuiveringsinstallatie verwerkt dagelijks 67.000m³.
Bij het zuiveringsproces wordt 184.000m³
biogas per jaar opgewerkt. Hiervan kunnen
125 huishoudens van groen gas voorzien
worden.
Ook hebben we in 2019 gewerkt aan het
verbeteren van de luchtkwaliteit door de
inzet van luchtzuiveringstechnieken, zoals
scrubbers. Daarnaast verbeteren we ook
de luchtkwaliteit en luchtbeheersing in
gebouwen en panden. Door energiezuinige
filters verlagen we niet alleen de energie
rekening, maar verwijderen we ook bijna
80% van alle fijnstof uit de lucht.
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Bouwmachines tot 99%
stikstofvrij dankzij inventieve
technologie Mourik EGP
Bouwmaterieel zoals graafmachines,
walsen, asfaltmachines en generatoren
kunnen meer dan 97% minder NOx
uitstoten door een nieuwe technologie.
Ook vermindert deze technologie de
uitstoot van schadelijke fijnstof als roet
tot het absolute minimum. Dat gebeurt
door de uitlaatgassen van dieselmotoren te filteren en te behandelen met
katalysatoren. Mourik EGP (Exhaust Gas
Purification) heeft de techniek ontwikkeld en past deze al jaren toe in de
industrie en scheepvaart, zoals bij de
twee grootste waterbussen van Arriva
en de patrouilleschepen van het
Havenbedrijf Rotterdam.

Bij het eerste materieelstuk van een
collega-bouwbedrijf dat we hebben
aangepakt, een asfaltspreider, was het
meteen raak; daar haalden we 99%
reductie op de stikstof. Ook andere
grote bouwbedrijven en producenten
van bouwmachines zijn geïnteresseerd
om onze technologie toe te passen.
Goed nieuws dus, zowel voor Mourik als
het milieu!
Op de foto is het systeem te zien in de
machinekamer van een schip.
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RESULTAAT OP DE MOURIK-MANIER
In het hoofdstuk Strategie (zie pagina 16) gaat het veel over samenwerking. Binnen de
directies en met de Raad van Bestuur, tussen Mourik-bedrijven onderling en met onze
opdrachtgevers. Onderaan de streep gaat Mourik niet voor het snelle geld, maar liever
voor partnerships en gezamenlijk rendement op de lange termijn.

E

n die strategie heeft ons in 2019 geen
windeieren gelegd. De totale omzet is
gestegen met bijna 17 miljoen euro (4%). We zijn
er trots op dat we afsluiten met een winst van
11,5 miljoen euro na belasting: ruim boven
budget en duidelijk boven verwachting. We
hebben het over de hele linie goed gedaan.
Dat heeft een aantal redenen.

Meer focus
We maken keuzes en we handelen ernaar.
Mourik Infra bijvoorbeeld blijft weg bij projecten
die slechts draaien om zoveel mogelijk meters
asfalt voor zo min mogelijk geld. Wij zijn op ons
best als de moeilijkheidsgraad hoog is en als er
gepuzzeld moet worden. Dan scoren we met
onze creativiteit en specialties, zoals ons
MElt®antivries-asfalt en biobased alternatieven,

betonrenovatie en kathodische bescherming,
slimme oplossingen voor doorstroming en
omgevingsmanagement. In België deden we
het weer erg goed met al onze specialismen:
bouw, milieu en industriële reiniging.
In de Europoort hakken we ook knopen door:
multidisciplinair werk krijgt voorrang boven losse
disciplines. Mourik Industry heeft mede daardoor
een veel betere verhouding tussen projecten
met goed verdienvermogen en het traditionele
onderhoudswerk dan voorheen. We hebben
het internationaal ook beter gedaan en met
catalystactiviteiten de weg terug naar boven
gevonden. Voor Petrogas geldt hetzelfde.
En ook dat is het gevolg van focus, in dit geval
op nieuwe proposities zoals Black Powder filtratie
en natuurlijk Plastic-to-Chemicals , waarmee
we vooroplopen in de energietransitie.
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Cashflow, resultaat en investeringen (€ x 1.000.000)
Resultaat

Cashflow
2019

2018

2017

2019

Investeringen
2018

2017

2019

2018

2017

24,2

19,3

12,2

11,5
10,6

5,3

1,3

-10,8
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Omzet en productie (€ x 1.000.000)
Cijfers 2018

Cijfers 2019

Cijfers 2017

416

409

386

Productie

Productie

Productie

476

460

441

Omzet

Omzet

Omzet

Omzet per divisie (€ x 1.000.000)
Divisie Industrie

Divisie Infra
2019

185

2018

2019

192

186

Overig
2018

2019

2018

168

105

100

Omzet wordt sinds het verslagjaar 2018 per divisie gemeten. Om die reden wordt 2017 niet weergegeven in deze diagrammen.
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Black powder-innovatie
van Petrogas
Gasbronnen raken steeds verder uitgeput en daardoor komen met
het ophalen van gas steeds meer verontreinigingen in de gasleidingen terecht. Sommige verontreinigingen reageren met de leiding zelf
en vormen een chemisch reactieproduct, het zogenaamde ‘black
powder’, dat door door statische oplading blijft ‘plakken’ aan de
bewegende delen van kleppen, compressoren en gasturbines en
deze zwaar beschadigt door de abrasieve (schurende) eigenschappen. Petrogas heeft hiervoor in samenwerking met een Nederlandse
leverancier van magneten het Black Powder Separation System
ontwikkeld.
Het systeem vangt en verwijdert het zwarte poeder voordat dit het
‘gewone’ filtersysteem bereikt, zonder het grote verbruik van
filterpatronen die horen bij standaard filtersystemen. Het poeder is
erg fijn en heeft naast abrasieve ook magnetische eigenschappen,
die Petrogas in haar voordeel benut.
Petrogas is wereldwijd een van de weinige bedrijven die een
oplossing voor dit probleem hebben, maar het systeem van Petrogas
is het enige met een volledig geautomatiseerd losmechanisme om
de magneten te legen. Daarmee loopt Petrogas voorop in de markt.
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Meer in control

fabrieken. Mourik heeft alles in huis om de
slimste oplossingen te bedenken voor
vraagstukken op het gebied van water
management, mobiliteit en energie, nu en in de
toekomst. Dus die uitdaging gaan we graag
aan, met alle creativiteit en inventiviteit die we
hebben.

Er bestaat zoiets als de Mourik-manier van
werken. Daar hoort in ieder geval bij:
financieel beheer, calculatie en
contractmanagement op orde, het
management op één lijn, ondernemen en
kansen pakken, maar ook projecten strak
managen. Operational excellence is een term
die ons steeds beter past. En de impact op
onze business is onmiskenbaar. Door te
excelleren in wat we doen en door te
investeren in innovatie zijn we beter in staat
onze marges te handhaven op
cleaningcontracten en infrastructureel
onderhoud. In België hetzelfde beeld en ook
bij Petrogas, dat al jaren last heeft van de
enorme prijsdruk in olie en gas, zie we dit
effect duidelijk. Dat is grote winst.

Groei en acquisities
Mourik wil de komende jaren groeien.
Voor een deel zal dat autonoom zijn, onze
orderportefeuille ziet er goed uit. Maar we

zoeken ook naar gerichte overnames in
nichemarkten die een bijdrage leveren aan
onze groei, de marge of allebei. In 2019
hebben we ons belang in MVOI uitgebreid
naar 90% en A. Hak Zuid overgenomen. Deze
bedrijven brengen onze groep enorm veel
expertise op het gebied van ondergrondse
infrastructuur en leidingen voor transport van
olie en gas, water, elektriciteit en duurzame
energie. Ook willen we graag een rol van
betekenis spelen in de hele keten. In die
gedachte hebben we een belang in Asfalt
Productie Hoogblokland (APH) genomen.

Dichtbij onze klanten
Bij de Mourik-manier hoort zeker ook de
manier waarop we met elkaar omgaan. We
horen regelmatig dat opdrachtgevers onze
we-maken-het-altijd-af-instelling waarderen,
en gewoon graag met ons willen werken.
Dat is geweldig, maar dicht bij onze klanten
staan betekent meer. Wij moeten nog beter
begrijpen wat onze klanten willen. Dat is
nooit alleen maar een technische oplossing.
Het gaat over samenwerken, ontzorgen,
proactief innoveren, klanten helpen betere
resultaten te boeken. We willen toegevoegde
waarde leveren.
Onze klanten zitten ook op dat spoor.
Rijkswaterstaat wil met aannemers om tafel
om te praten over duurzame oplossingen,
voordat een tender op de markt komt.
Raffinaderijen rekenen ons straks af op
uptime en de performance van hun

We horen
regelmatig dat
opdrachtgevers
onze we-makenhet-altijd-af-instelling waarderen,
en gewoon graag
met ons willen
werken.
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Mourik Infra
In 2019 werd Mourik Infra B.V. een feit, dankzij de fusie tussen Mourik GrootAmmers, Mourik Limburg en Mourik Limburg Civiel. In zekere zin is deze stap
een juridische metafoor voor de trend die we al langer zagen: multidisciplinair
werken heeft de toekomst. De nieuwe B.V. is het grootste bedrijf in onze divisie
Infra die verder bestaat uit een aantal specialisten, zoals Traffic & More, Vogel en
MVOI. Zie voor details de lijst van deelnemingen op pagina 84-85.

Het afgelopen jaar was een turbulent jaar voor
veel infrabedrijven, dankzij alle commotie over
PFAS en stikstof die Nederland maanden in haar
greep hield en nog steeds houdt. De impact op
onze branche is groot, maar deze crisis heeft op
Mourik gelukkig slechts beperkt vat gekregen.
In onze activiteiten is het aandeel civiele
werkzaamheden relatief klein en dat is een van
de redenen dat we sterk staan. We maken ons
meer zorgen over de vertraging waarmee

onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat op de
markt komen. Ook dat is een reden waarom we
het belangrijk vinden onze activiteiten te spreiden.

Nieuwe projecten
Na een voorzichtig begin, hebben we over de
hele linie een goed jaar gehad, met een paar
fraaie opstekers. Rond de zomer hebben we
bijvoorbeeld de aanleg van de nieuwe insteek
haven in Waalwijk binnengehaald. In september
volgde de opdracht voor de realisatie van het
project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
(GOL), samen met onze partner Besix. Dit project
draait om het verbeteren van de omgevingskwaliteit rondom de A59. Allebei zijn dit projecten waar
we veel talenten in kwijt kunnen.

Portefeuille op orde
Op de valreep kregen we ook goed nieuws van
Rijkswaterstaat, namelijk de gunning van een
meerjarig ‘nat’ prestatiecontract in Limburg en
Brabant. Het gaat om het onderhoud aan het
areaal van objecten zoals sluizen en bruggen,
langs 240 kilometer Maas en nog eens 40
kilometer aangrenzende kanalen. Onze orderportefeuille ziet er over de hele linie goed uit en dat
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Van maïsveld naar 40.000 m2
truck parking in 2,5 week!
De Brexit heeft naar verwachting als gevolg dat veel vrachtwagens niet de juiste
papieren hebben om mee op de boot te mogen naar het Verenigd Koninkrijk. Hier
begint het scenario ‘En wat nu…?’ Mourik Infra heeft van Rijkswaterstaat in maart
2019 het verzoek gekregen om mee te denken over maatregelen voor deze mogelijk honderden - vrachtwagens in de regio Rotterdam. Waarom Mourik?
Mourik voert in opdracht van Rijkswaterstaat diverse onderhoudscontracten
uit in de omgeving Rotterdam en kent het gebied dus goed.
In 2,5 week heeft Mourik Infra een terrein van 40.000 m2 omgetoverd van maïsveld
tot parkeerplaats voor circa 200 vrachtwagens. Hierbij is ongeveer 4.000 m
drainage aangelegd, 60.000 ton menggranulaat als fundering aangebracht,
15.000 ton asfalt aangebracht in zes nachten en 900 meter hekwerk geplaatst in
twee dagen. Mourik Infra heeft ook tijdelijke voorzieningen zoals toiletten,
afvalcontainers, units en een slagboom verzorgd.
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geeft ons de ruimte om kritisch te zijn. We
schrijven bij voorkeur in op projecten die goed
bij ons passen: complexe situaties die vragen
om slimheid en creativiteit. En we hebben ook
een gezonde variatie in opdrachtgevers.

Goed in samenwerken 2.0

“Wanneer iedereen
hetzelfde doel
nastreeft en er in
zeer korte tijd een
team ontstaat
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer,
waarmee je slagkracht hebt en in
staat bent om in
een zeer korte tijd
gereed te zijn voor
de Brexit, overheerst een gevoel
van trots!”

We doen er alles aan om het voordeel dat we
hebben verder uit te bouwen en intern uit te
dragen. In 2018 hebben we hoge ogen
gegooid met het project DOEN, een nieuwe
manier van samenwerken tussen
Rijkswaterstaat en aannemers. Het afgelopen
jaar zijn we gestart met een interne training
over samenwerking 2.0 omdat we zien dat
het een belangrijk gunningscriterium wordt.
Rijkswaterstaat en de waterschappen willen
opdrachtnemers bij aanbestedingen graag
aan de voorkant betrekken en dat vraagt een
andere opstelling van iedereen: transparant
en proactief. Wij kunnen dat goed.

Duurzaamheid heeft impact
Een andere kans is duurzaamheid. Dankzij de
landelijke ophef over PFAS en stikstof is de
markt echt in een stroomversnelling geraakt.
Emissieloos bouwen is een hot topic en
duurzaamheid in het algemeen een vast
criterium in aanbestedingen. Met de collega’s
van Petrogas en MVOI werken we aan
concrete oplossingen en ideeën die ons
helpen duurzamer te worden, bijvoorbeeld
door bermafval en ander restmateriaal te
vergassen. De energie die dat oplevert in de
vorm van waterstof, kunnen we gebruiken om
grondverzetmaterieel op te laten rijden.
Binnen de Mourik-groep hebben we de kennis
en ervaring om dit soort kansen te zien en ook
om ze te pakken.

Groeien in meerdere opzichten
Dankzij een goede tweede helft van het jaar
sluiten we 2019 af met een positief resultaat,
vergelijkbaar met het jaar ervoor. Mourikbreed hebben we de ambitie om verder te
groeien. Dat is voor de Divisie Infra niet
anders. Voor een deel zetten we in op
autonome groei, bijvoorbeeld in de vorm van
een extra prestatiecontract. Daarnaast kijken
we naar gerichte acquisities die onze positie
een impuls kunnen geven, zoals MVOI dat
eerder deed. Die overname bracht ons omzet
én specialistische kennis van leidingwerken.
Daarmee kunnen we een grotere rol spelen
in de transitie van gas naar waterstof. Groeien
betekent voor Mourik Infra dus niet alleen
groter worden maar ook veelzijdiger en nog
meer multidisciplinair worden.
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Mourik Industry

disciplines een verbetering, maar we hebben
vooral onze positie in catalyst handling versterkt.
Dit heeft te maken met onze voortdurende
innovaties, zoals de M-Lift en de M-Lance. Ook
leidt onze focus tot complete end-to-end
proposities die er voor onze klanten toe doen.
Uiteindelijk gaat het voor hen om betere
performance van de assets, maximale uptime,
optimaal rendement.

Met de veranderingen die we in 2018 doormaakten, stond 2019 voor
Mourik Industry in het teken van de juiste dingen doen. Voor ons betekent
dat eerst en vooral dat multidisciplinaire werken voorrang hebben op onze
afzonderlijke disciplines. Hiermee hebben we gezorgd voor meer focus.
We merken dat opdrachtgevers ons meer en meer beginnen te herkennen op
deze manier en dat we steeds vaker de toegevoegde waarde die onze

Wendbaar zijn

opdrachtgevers vragen kunnen leveren.

Organisatorisch en operationeel zijn we verder
gegaan op het pad dat we eerder insloegen. Na
de implementatie van 'one way of working'
hebben we het afgelopen jaar grote stappen
gemaakt in het salesproces, planning, de
bezettingsgraad van het materieel, professionalisering van ons projectmanagement en de
manier waarop we onderhoudscontracten
managen. Onze projectmanagement way en
maintenance way zijn inmiddels onderdeel van
ons business-supportsysteem BSS.

Beter verdienvermogen
We zijn het afgelopen jaar bescheiden gegroeid
in omzet, maar wat belangrijker is, we sloten het
jaar af met voor onze branche relatief goede
winstcijfers Dit is een verbetering in meerdere
opzichten. Om te beginnen zijn we erin
geslaagd een beter rendement te halen uit onze
onderhoudscontracten. Daarnaast boekten we
in 2019 een neutraal resultaat in de buitenlanden. Met alle commotie die er is op het
wereldtoneel is dat een prima resultaat. Tot slot
is onze ratio tussen contracten en projecten
verbeterd van 80-20 tot bijna 60-40. Met andere
MOURIK JAARBEELD 2019

woorden: we zijn in staat om steeds meer
projecten met een goed verdienvermogen uit te
voeren. Hiermee kunnen we onze resultaten
verbeteren terwijl we een sterke basis houden
met onderhoudscontracten, conform onze
strategie.

100% Mourik bij Neste
Een mooie beloning voor onze inspanningen en
het bewijs dat we op het juiste spoor zitten, is
ons partnership met Neste Maasvlakte in 2019.
Voor het eerst deden we een complete
turnaround 100% in eigen beheer: cleaning,
catalyst en mechanical, zonder werk uit te
besteden aan onderaannemers op het terrein.
Op deze voet willen we verder en de voortekenen zijn goed.

End-to-end proposities
In 2019 hadden we één grote piek in de
zomermaanden, met veel turnarounds dicht op
elkaar. Dat legde veel druk op onze mensen. In
2020 is de jaarlijkse piek verdeeld over twee
perioden. Dit maakt het voor ons iets gemakkelijk het werk te plannen. We zien in alle
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Het komende jaar focussen we wederom op
rendement, maar op de lange termijn willen
we zeker groeien. Dat is een flinke uitdaging,
want we opereren in markten die in rap tempo
veranderen. We moeten wendbaar zijn om
daarop in te spelen. In 2019 zijn we gestart met

Onze focus op
multidisciplinaire
werken leidt tot
complete end-toend proposities
die er voor onze
klanten toe doen.
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een 360-gradenevaluatie van onze organisatie
en de voorwaarden om in de wereld van
morgen concurrerend te zijn. Het komende
jaar pakken we door met concrete verbeterpunten.

Duurzaam
De impact van duurzaamheid op de dagelijkse
business van onze opdrachtgevers lijkt
bescheiden. Maar schijn bedriegt, want de
transitie van fossiele brandstoffen naar
elektriciteit en waterstof komt eraan. Voor
Mourik Industry zien we kansen in de stap naar
waterstof. Dat is voor de lange termijn, maar
samen met de collega’s van Mourik Infra en
Petrogas, plus de andere specialisten binnen
onze Mourik-groep sorteren we nu al voor op
de kansen die ongetwijfeld gaan komen.

Verantwoordelijkheid nemen

En de winnaar is…
Het Mourik-LyondellBasell Innovation Team!
Dit team ontving de Mourik Excellence Award
2019 voor het leveren van een bijzondere
prestatie, namelijk het snel oplossen van een
plotseling probleem tijdens een turnaround,
waarmee werd voorkomen dat de opstart van
de fabriek vertraging opliep.
Probleem? Oplossing!
Tijdens de turnaround op de LyondellBasellsite kwam een wormschroef van drie meter
lang en 30 centimeter doorsnede vast te
zitten in een belangrijke installatie. De
uitdaging was om de wormschroef die klem
zat in de leiding, net voorbij een bocht, weer
op zijn plaats te krijgen. Een standaard

gereedschap hiervoor was niet voorhanden
of snel op de markt te vinden. Het team
kwam op het idee om een ’90-gradenjacksysteem’ te maken. Met beschikbare
blindflenzen, staaf en draadeinden hebben
de Mourik-mensen dit gereedschap in de
werkplaats ontworpen en gemaakt. Binnen
anderhalve dag zat de wormschroef weer op
zijn plaats!
Juryrapport
Volgens de jury heeft het winnende team de
écht typische Mourik-spirit laten zien, door
mee te denken met de klant en vliegensvlug
met een robuuste oplossing te komen voor
een plotseling optredend probleem.

Groeien is mogelijk, maar we halen onze
doelstellingen niet met wat we nu doen alleen.
Op de lange termijn moeten we meer
verantwoordelijkheid nemen voor de operatie
en performance van assets bij onze klanten. In
Nederland is dat nog geen gemeengoed, maar
elders in de wereld is deze verschuiving al
werkelijkheid: we gaan van onderhoud op
bestelling en het uitvoeren van projecten naar
een partnership met onze opdrachtgevers,
met gedeelde verantwoordelijkheid voor de
operatie. We hebben veel in huis om hier
invulling aan te geven, maar nog niet alles.
Daarom kijken we ook naar strategische
aankoop van een bedrijf gespecialiseerd in
operationele verantwoordelijkheid. Na
integratie met Mourik Industry kunnen we
dan definitief de stap maken van aannemer
naar strategisch partner.
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Mourik n.v.

opdrachten gebracht en we verwachten er
ook de komende jaren veel van.

Mourik maakte in België wederom een uitstekend jaar door en dat geldt niet
alleen voor de financiën. In 2019 halveerde bijna onze frequentiegraad op het

Manueel reinigen verdwijnt

gebied van veiligheid. Dat is een belangrijke indicator voor veilig werken en

Bij opdrachtgever BASF kunnen we rekenen
op veel enthousiasme over innovatief reinigen
met onze automatische bundelreiniger Hydra,
in combinatie met ultrasoon cleaning. Dit
bewijst maar weer eens dat manueel reinigen
in de industrie zijn langste tijd heeft gehad.
Opdrachtgevers zetten resoluut in op
geautomatiseerde cleaning, met partijen als
DOW en BASF als voortrekkers.

dus heel goed nieuws. Dit is het resultaat van vier jaar werken met ons
veiligheidsconcept S@M en het verdient een compliment aan alle collega’s.
Veiligheid lééft bij Mourik n.v.
Grote milieuprojecten

Zakelijk ging het ons voor de wind in 2019.
We hebben te maken met afnemende
overheidsinvesteringen, maar daar
tegenover staat gelukkig veel bedrijvigheid
in en rond de Antwerpse haven. Daar
plukken wij de vruchten van, meer dan veel
collega-bedrijven. Dus we doen het goed.
Opdrachtgevers zien Mourik als een solide,
betrouwbare en creatieve partner die altijd
het werk afmaakt. In die rol voelen wij ons
als een vis in het water.

Op het gebied van milieu deden we goede
zaken met onder andere de bouw van een
grondwaterreinigingssysteem op het
Bayer-terrein in Antwerpen en de sanering
van het Ford-terrein in Genk. Dit project heeft
een uitloop naar 2020. Dat geldt zeker ook
voor de sanering van een andere site, namelijk
een oud industrieterrein in de haven van
Antwerpen. Net voor de kerstdagen hoorden
we dat Mourik dit gebied mag klaarmaken
voor de komst van chemiereus INEOS. Het
project hoort bij een mega-investering van
het Britse concern, de grootste zelfs in de
chemische sector in Europa in 20 jaar.

Slim en oplossingsgericht
in de bouw
Alle activiteiten leverden een bijdrage aan
het resultaat, te beginnen bij bouw. Een
mooi uithangbord voor Mourik is de
renovatie van het vijfsterrenhotel Elzenveld
in Antwerpen. Hetzelfde geldt voor de
transformatie van het Pfizer-magazijn tot
productiehal die we in 2019 mochten
bijschrijven op onze orderlijst. Dit zijn
projecten die vragen om slimmigheid en
oplossingsgericht denken, bijvoorbeeld
omdat het werk gedaan moet worden op
een drukke plek, waar het normale leven
tijdens de bouw gewoon doorgaat.
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Asbestverwijdering
Overheidsinvesteringen in de bouw staan
weliswaar op een laag pitje, maar voor
asbestverwijdering geldt het tegenover
gestelde. In Vlaanderen ligt naar schatting
nog 35 miljoen ton asbest en de regering
heeft gezegd dat die in 2040 verwijderd moet
zijn. Vanwege het volume springt iedereen op
deze trein, maar Mourik is een van de weinige
specialisten die daadwerkelijk met dat bijltje
weet te hakken. Dat heeft ons in 2019 mooie
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Bodemsaneringsproject
Grondwaterzuiveringsinstallatie voor het bodemsaneringsproject op de terreinen van Ford te Genk

Mourik n.v. kan en wil mee vooroplopen met
die partijen, in samenwerking met onze
collega’s in de Europoort.

Gecontroleerde groei
We willen de solide basis die we hebben graag
verder uitbouwen. De komende jaren zien we
potentieel voor gecontroleerde groei van onze
bouwafdeling. Mourik moet meer body krijgen,
om weerbaarder te worden in de markt en
omdat we de kansen die we zien willen
verzilveren. Het eerste wapenfeit is de
oprichting van Vogel Belgium, gespecialiseerd
in betonreparatie en -onderhoud. Daarmee
kunnen we actief de markt op. Omdat we
willen groeien, zoeken we naar een geschikte
locatie voor een groter pand met
bedrijfsterrein.

Arbeidsmarkt is bepalend
Onze groeikansen worden nog steeds bepaald
door de arbeidsmarkt. We hebben meegedaan
aan de Mourik-brede wervingscampagne. Ook
belangrijk was de komst van een eigen
recruiter die zich volledig kan focussen op het
zoeken van de juiste mensen via diverse
kanalen. Het is nodig dat we talent vinden en
binden. Daarom zoeken we primair naar groei
in projecten en activiteiten die passen bij de
mensen die we willen hebben: uitdagend
werk, zichtbare projecten. Een belangrijke troef
is onze cultuur. Jonge mensen gaan niet alleen
voor het geld. Ze vinden MVO belangrijk en
willen werken voor een bedrijf met visie, dat
aandacht heeft voor werk-privébalans, dat
ondernemerschap waardeert en talent de
ruimte geeft. Dat is precies waar de Mourikfamilie voor staat.

Samenwerken onder hoogspanning

Jonge mensen
willen werken voor
een bedrijf dat
ondernemerschap
waardeert en
talent de ruimte
geeft.

Netbeheerder Elia en Mourik zijn voor elkaar geen onbekenden. Zowat alle afdelingen
binnen Mourik n.v. in België voeren op continue basis werken uit voor Elia. Op diverse
hoogspanningsposten wordt met succes samengewerkt, onder andere op projecten in
Brugge, Zottegem, Overpelt, Sint-Niklaas, Gent, Desselgem en Aalter. Deze werken
omvatten veelal het bouwen van relaiszalen, middenspanningscabines, GIS-gebouwen en
funderingen voor transformatoren en hoogspanningsvelden.
Werken met hoogspanning houdt risico’s in en kan fataal zijn bij het minste incident.
Voor de start van de werken, krijgen we van Elia zelf iedere twee jaar grondige opleidingen
inclusief examens. Sinds vorig jaar verlopen alle Elia-werken volgens het Safety for
Contractors-principe, waarmee men de veiligheidslat extra hoog wil leggen. Onderdeel
hiervan zijn de High Safety Risk-methodologie en de zogenaamde 360°-meetings, waarbij
alle ploegen die op de site werken elke dag een overlegmoment hebben. Zo weet iedereen
goed wie waarmee bezig is. Veiligheid is hier het belangrijkste topic, iets wat we als Mourik
enkel maar kunnen onderschrijven.
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Petrogas
Een bedrijf in beweging, dat is Petrogas ten voeten uit. Wij maken in razend tempo de stap van olie en gas naar nieuwe markten,
zoals chemie en renewables, en nieuwe businessmodellen. 2019 was opnieuw een jaar met uitdagingen, met een enorme prijsdruk
in traditionele markten. Maar er is een belangrijk verschil met eerdere jaren: we zijn selectiever in wat we wel of niet doen.
En daar plukken we nu de vruchten van met 15% groei, betere marges en onderaan de streep een plus.

Boven: De opbouw van de eerste Plastic-To-Chemicals fabriek op industriële
schaal is in volle gang in Oostende (België).
Rechts: Het plaatsen van de Glycol Regeneratie Unit voor Ioniqa, waar
PET-plastics zonder verlies van kwaliteit gerecycled worden.
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Het feit dat we bij de Mourik-familie horen, is
voor Petrogas heel belangrijk. Het geeft ons
meer body en dat is veel waard in markten
die gedomineerd worden door grote EPCcontractors, olie- en gasreuzen en
staatsbedrijven. In dat geweld zijn we met de
support van Mourik steeds beter in staat om
goede condities af te dwingen, risico’s in te
schatten en te beheersen. We zitten financieel
ook veel scherper op de bal dan voorheen.
Gemakkelijk was en is het overigens niet.
We hebben moeten snijden in onze kosten,
een reorganisatie doorgevoerd en we hebben
nog steeds te maken met de nasleep van een
aantal complexe dossiers.

Mooie dingen maken
Petrogas is zakelijker geworden, maar de mooie
kant van ons bedrijf is gebleven: we zijn nog
steeds een club rechtgeaarde techneuten die
mooie dingen willen maken. En die waren er
genoeg in 2019. Neem de bouw van de
Plastic-to-Chemicals fabriek in Oostende. Dit is
wereldwijd de eerste fabriek die op industriële
schaal plastic restafval kan recyclen tot diesel voor
de petrochemie en zelfs nafta voor de chemie. In
december 2019 zijn we begonnen met de
uitlevering van skids die op locatie in Oostende
worden geïnstalleerd. Voor de zomer van 2020
moet de fabriek draaien. We hebben het eerder
gezegd: dit kan een echte game-changer zijn
waarvoor opdrachtgevers in de rij gaan staan.

Uithangbord voor innovatie
Op hetzelfde terrein als de Plastic-toChemicals fabriek bouwen we nog een
prachtige installatie: de scavenger. Feitelijk is
dit een enorme oven die per dag 100 ton
restafval verbrandt tot niet meer dan een

De Scavenger die naast de Plastic-To-Chemicals bijdraagt aan een 100% recycling-score op het Renasci®-terrein in Oostende (België).

Onze Plasticto-Chemicals
fabriek is wereldwijd de eerste
fabriek die op
industriële schaal
plastic restafval
kan recyclen tot
diesel voor de
petrochemie en
zelfs nafta voor
de chemie.

beetje as. Zelfs die as wordt weer verwerkt en
hergebruikt als funderingsmateriaal. De
energie die vrijkomt in dit proces, wordt
gebruikt als brandstof voor de fabrieken op
het terrein, zoals onze eigen Plastic-toChemicals fabriek. Ook dit is een prachtig
uithangbord voor onze innovatiekracht.

Concepten vermarkten
Petrogas is heel goed in maatwerk. De volgende
stap is: dat wat we bedenken verder vermarkten.
Een goed voorbeeld is onze technologie om
zogenaamd black powder uit gasstromen te
filteren. Deze technologie lost een hardnekkig
probleem in leidingen, compressoren en
filtratiesystemen op. We hebben een installatie
bedacht en verkocht en daar patent op
gevestigd. Nu zijn er meer gegadigden. En zo

kunnen we andere innovaties ook vermarkten.
Wij broeden op carbon capture en H2S-capture
bijvoorbeeld, maar we werken ook aan
installaties die meer hergebruik van industriële
afvalstromen mogelijk maken.

Innovatiehub voor Mourik
Wij hebben alle vaardigheden om ideeën te
vertalen naar werkende systemen op industriële
schaal. Dat is te danken aan jarenlange ervaring
in olie en gas. Simpel gezegd: wat je met gas
kunt, kan met biogas ook. Waterstof is ook zo’n
thema voor de toekomst. Petrogas is voor Mourik
een soort innovatiehub. Kansen genoeg. De
pijplijn voor 2020 is goed gevuld en als de
Plastic-to-Chemicals fabriek in Oostende ook
gaat doen wat we verwachten, ziet onze
toekomst er nog rooskleuriger uit.
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M-Lance maakt tubular catalyst
change system compleet
Mourik is gespecialiseerd in catalyst change outs (catalystwissels) van onder andere
tubular reactoren in de industrie. Hiervoor gebruiken we unieke technologieën,
zoals onze M-IDC-laadmethode. Uniek met veel voordelen, maar wel
arbeidsintensief. Met M-Lance, een door Mourik gepatenteerde technologie,
kunnen wij als eerste ter wereld nu ook het ontladen automatiseren. De
werkomgeving in de reactor wordt nog veiliger, en de tubular catalystwissel
efficiënter en beter voorspelbaar. Een win-winsituatie voor iedereen.
De toevoeging van de M-Lance maakt het tubular catalyst change system - onze
totaaloplossing die zorgt voor een kortere downtime en langere uptime - compleet.
In 2019 hebben we de eerste catalystwissel met M-Lance-technologie afgerond.
Met succes. Deze test vond plaats tijdens de turnaround van een van de grootste
PEO*-producerende reactoren in Noord-Amerika, en heeft laten zien dat de potentie
er is om sneller en met minder mensen te ontladen. De M-Lance wordt continu
doorontwikkeld om tot betere prestaties en een bredere inzetbaarheid te komen.
* PEO staat voor Purified Ethylene Oxide

MOURIK JAARBEELD 2019

76

HOOFDSTUK 6 » PROFIT

COMPLIANCE
Een transparante en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering vraagt van Mourik inzicht in
vragen en eisen vanuit wet- en regelgeving en
haar werkomgeving, en een passend intern
regelsysteem om aan deze eisen te voldoen.
Klanten, overheden, personeel en aandeelhouders
moeten erop kunnen vertrouwen dat Mourik geen
wetten, regels of waarden overtreedt die kunnen
leiden tot imago- of financiële schade. Daarom
geven we al enkele jaren specifiek aandacht aan
een gestructureerd compliancemanagementsysteem.
Compliance omvat echter meer dan het geheel van
eisen uit de werkomgeving waaraan we moeten
voldoen. Het willen volgen van regels en het voldoen
aan eisen dient verankerd te zijn in onze gedeelde
genen, namelijk die van het familiebedrijf Mourik.
Compliance is divisie- en werkmaatschappijoverstijgend en is van gezamenlijk en verbindend belang voor
iedereen, van bedrijfsleiding tot werkplek. We willen
een cultuur creëren waarin het vanzelfsprekend is om
wetten, regels, eisen en klantverwachtingen te volgen.
Mourik kan alleen rendabel verbonden zijn met haar
omgeving en externe stakeholders, als alle interne
stakeholders verbonden zijn vanuit compliance en de
wil aantoonbaar in balans te zijn met afspraken,
klantverwachtingen en wet- en regelgeving. Dit is een
onlosmakelijk onderdeel van ons doel om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Ontwikkelingen 2019
In 2019 hebben we stappen gezet binnen het
complianceprogramma om de stuurkring ‘Plan,
Do Check en Act’ vorm en inhoud te geven.
Op 15 bepaalde complianceaandachtsgebieden zijn
kenniskernteams actief. Zij houden zich bezig met
wet- en regelgeving en de interne controle hierop
door verschillende afdelingen en divisies. We
hebben een periodiek check- en controlemechanisme met bijbehorende rapportagesystematiek in
gang gezet. Dit geeft de divisiedirecties inzicht in de
compliancestatus van de onderneming. Alles wordt
gerapporteerd aan de Raad van Bestuur. Het gehele
compliancemanagementproces wordt aangestuurd
door vier complianceofficiers bij de divisies en een
compliancemanager bij Joh. Mourik & Co. Holding
B.V. De compliancestuurgroep heeft in 2019
processen geschreven die compliance een
gestructureerd onderdeel hebben gemaakt van
de gecertificeerde managementsystemen.

Resultaten en focus AVG/GDPR
In 2018 hebben we een werkgroep opgericht om
specifieke invulling te geven aan de nieuwe weten regelgeving rondom de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Deze wetgeving
heeft intern geleid tot een inventarisatie van onze
registraties waarin we persoonsgegevens vastleggen.
Ook hebben we de doelmatigheid van deze
registraties in beeld gebracht. De beveiligingen van

onze ICT-systemen zijn gecontroleerd in samenhang
met organisatorische procedures om verlies van data
- datalek - te voorkomen. Treedt er toch een datalek
op, dan analyseren en registreren we dat, en nemen
we verbetermaatregelen. In 2019 zijn in vier gevallen
de e-mailboxen van medewerkers kortstondig
gehackt geweest. Onderzoek en analyse van deze
hacks heeft aangetoond dat in geen van deze
gevallen persoonsgegevens in handen van derden
terecht zijn gekomen. We hebben deze potentiële
datalekken daarom niet aangemeld bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Integriteit
Met betrekking tot het verder aantoonbaar
beheersen van integriteit hebben we een directie
reglement opgesteld en werken we verder aan
de ontwikkeling van een eenduidige integriteitsverklaring. In 2019 hebben we onze ‘code of conduct’
gereviewd. We geven opnieuw invulling aan het
omschrijven van de manier waarop wij zaken willen
doen en van onze omgang met onze zakelijke
stakeholders. Zo richten we alles erop in om Mourik
voor klanten een betrouwbare partij te laten zijn,
waarmee afspraken gemaakt kunnen worden.
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SAMENGEVATTE
JAARREKENING
Instructie voor de lezer
De samengevatte jaarrekening is een verkorte
versie van de geconsolideerde jaarrekening
2019 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 waarderingsgrondslagen en toelichting op de onderscheiden posten. De jaarrekening 2019 van Joh.
Mourik & Co. Holding B.V. is te verkrijgen bij de
vennootschap. De navolgende samengevatte

jaarrekening op de pagina’s 80 tot en met 82 dient
te worden gelezen in samenhang met de in dit
jaarbeeld opgenomen uitgangspunten.
Uitgangspunten bij de opstelling van de geconsolideerde balans, winst-en-verliesrekening 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.
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GECONSOLIDEERDE BALANS

PER 31 DECEMBER 2019

ACTIEF (na resultaatbestemming, € x 1.000)

2019

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

8.777
44
287

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

25.266
30.880
4.082

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

23.785
2.606
6.889

Vlottende activa
Onderhanden projecten
Voorraden:
» Projectontwikkeling
» Overige

5.609
6.916

Vorderingen:
» Handelsdebiteuren
» Niet-geconsolideerde deelnemingen
» Belastingen en premies sociale verzekeringen
» Overige
Liquide middelen
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96.509
5.414
5.139
22.379

2018

9.108

8.777
49
371

9.197

60.228

25.139
30.328
4.262

59.729

33.280

21.015
2.577
6.386

29.978

102.616

98.904

21.272

-

12.525

6.037
6.326

12.363

129.441

97.528
3.896
4.917
20.845

127.186

45.551
208.789

50.562
190.111

311.405

289.015
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PASSIEF (na resultaatbestemming, € x 1.000)

Groepsvermogen
Aandeel van rechtspersoon in groepsvermogen
Aandeel van derden in groepsvermogen
Voorzieningen
Garantie en onderhoud
Latente belastingen
Pensioenen
Overige
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Onderhanden projecten
Crediteuren
Niet-geconsolideerde deelnemingen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Pensioenpremies
Overige schulden

2019

154.614
164

7.212
2.254
0
4.792

2018

154.778

145.272
- 67

145.205

14.258

5.880
2.390
18
3.552

11.840

886

226

187
0
65.304
2.362
21.643
913
51.074

547
1.144
60.308
2.040
22.446
939
44.320

141.483

311.405

131.744

289.015
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GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING
OVER 2019

Netto-omzet
-

Kostprijs van de omzet

-

Algemene beheerskosten
Netto-omzetresultaat

-

Resultaat voor belastingen
-

459.696

416.625

-

-

Aandeel derden
Resultaat toekomend aan rechtspersoon

82

406.624
53.072

50.733

-

60.586

8.449

-

7.514

-

10.989
457
546

5.850

-

11.078

14.299

-

18.592

2.587
11.712

Resultaat na belastingen
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475.807

6.049
178
377

Uitkomst der financiële baten en lasten

Belastingen

2018

59.182

Brutowinst op projecten en exploitatie materieel

Resultaat deelnemingen
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

2019

702
-

180
11.532

17.890
7.118

-

10.772

VERKLARING VAN DE
ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: De Raad van Bestuur van Joh. Mourik & Co. Holding B.V.

Ons oordeel
De samengevatte jaarrekening 2019 (hierna ‘de samengevatte
jaarrekening’) van Joh. Mourik & Co. Holding B.V. te Groot-Ammers is
ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2019 van Joh. Mourik &
Co. Holding B.V.
Naar ons oordeel is de bijgesloten samengevatte jaarrekening in
alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de
gecontroleerde jaarrekening 2019 van Joh. Mourik & Co. Holding B.V.
op basis van de grondslagen zoals beschreven in de toelichting.

De gecontroleerde jaarrekening en
onze controleverklaring daarbij
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de gecontroleerde
jaarrekening 2019 van Joh. Mourik & Co. Holding B.V. in onze controleverklaring van 3 april 2020. Die controleverklaring bevat ook een
paragraaf ter benadrukking van de impact van het coronavirus.
Ons oordeel is niet aangepast naar aanleiding van die aangelegenheid.

Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur
en de Raad van Commissarissen voor de
samengevatte jaarrekening

De samengevatte jaarrekening bestaat uit:
1. De geconsolideerde balans per 31 december 2019.
2. De geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2019.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van
de samengevatte jaarrekening op basis van de grondslagen zoals
beschreven in de toelichting. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de vennootschap.

Samengevatte jaarrekening

Onze verantwoordelijkheden

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die
zijn vereist op basis van Titel 9 Boek 2 BW. Het kennisnemen van
de samengevatte jaarrekening en onze verklaring daarbij kan
derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de
gecontroleerde jaarrekening van Joh. Mourik & Co. Holding B.V. en
onze controleverklaring daarbij. De samengevatte jaarrekening en
de gecontroleerde jaarrekening bevatten geen weergave van
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van
onze controleverklaring van 3 april 2020.

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel of de
samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten
consistent is met de gecontroleerde jaarrekening op basis van onze
werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands
recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810 ‘Opdrachten om te
rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’.
Eindhoven, 15 mei 2020
Deloitte Accountants B.V.
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LIJST VAN DEELNEMINGEN
PER 1 JANUARI 2019 (SCOPE)
Joh. Mourik & Co. Holding B.V. Groot-Ammers

Mourik Global B.V.

100%

Petrogas International B.V.

Botlek-Rotterdam

Global on- en offshore Projects B.V.  100%

Unidense Technology GmbH 

Botlek-Rotterdam

Schwarzheide – Duitsland

Mourik Brasil Servicos de 
Manutencao Industrial
e Marítimo Ltda. 

97,5%

Rio de Janeiro – Brazilië

Mourik International B.V. 

100%

Botlek-Rotterdam

Mourik International N.V. 

100%

San Nicolas – Aruba

Mourik Caribbean N.V. 

100%

San Nicolas – Aruba

Mourik UK Ltd. 

100%

Londen – Engeland

Euro Exchangers Ltd. 

50%

Londen – Engeland

Mourik-General Contractors 
Venezuela C.A.

70%

Eindhoven

Mourik GmbH 

100%

Clean Energy Company Ltd.

100%

Petrogas Process Systems B.V.

100%

Mumbai

CR Singapore

50%

CR Thailand

Plastoil AG 

100%

AHP v.o.f. 

Jubail – Saoedi-Arabië

100%
100%

Rayong

MCO-Team B.V. 

100%

Mourik Klimaattechniek B.V. 

100%

Mourik E&I B.V. 

100%

Spijkenisse

100%

Mourik Chemical Cleaning B.V. 

70%

Nieuwdorp

100%

Mourik Noord-Holland B.V.



100%

Velsen-Noord

Decontamination Services B.V. 

50%

50%

Botlek - Rotterdam

Eindhoven

40%

Dutch Green Solutions B.V.

Doha – Qatar

50%

Botlek-Rotterdam

Induserve v.o.f.

100%

33%

Eindhoven

TCC Beheer B.V. 

25%

Hoogvliet

100%

Rome – Italië

Mourik USA Inc.

100%

Spijkenisse

Punto Fijo – Venezuela

Mourik Italia S.r.l 

Mourik Vlissingen B.V. 

Nieuwdorp

Baar – Zwitserland

Anabeeb Industrial Services Co. Ltd.  6,67%

100%

Nieuwdorp

Eindhoven

60%

Mourik Services B.V. 
Botlek-Rotterdam

Singapore

Panama

Camaçari – Brazilië

Anabeeb Services Co. (W.L.L) 

CR India 

Bintulu

Eindhoven

Schwarzheide – Duitsland

30%

CR Malaysia

Petrogas Gas-Systems B.V.

Mourik & MCE Serviços 
Especializados Ltda.

Kallo – België

30,7%

Singapore

Dalian – China

Izmit – Turkije

100%

Grond Recyclagecentrum Kallo N.V. 

CR Asia Pte. Ltd.

Petrogas International Trading Co. Ltd.100%

Mourik Endüstriyel Hizmetleri Ltd Şti. 100%
IKR-Mourik Besitz 
Deutschland GmbH Co. KG

100%

Hongkong – China

100%

100%

Antwerpen – België

Petrogas Gas Systems Asia Ltd. 

Wilhelmshaven – Duitsland

Mourik n.v. 

iTanks B.V. 

22%

Rotterdam

100%

Pasadena – USA

Mourik Inc. 

100%

Pasadena – USA

Legenda:
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Geconsolideerd

Niet-geconsolideerd
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Deze lijst betreft de deelnemingen per 1 januari 2019 die relevant zijn voor het inzicht

Mourik Infra Holding B.V. 	

100%

Groot-Ammers

Mourik Infra Materieel B.V. 	

100%

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

Groot-Ammers

Mourik Infra B.V.

100%

BlueAlp Holding B.V.

100%

BlueAlp B.V.

70%

Groot-Ammers

Groot-Ammers

100%

Groot-Ammers

Mourik Innovations B.V. 

100%

Groot-Ammers

Mourik Grondexploitatie B.V. 

Mourik Groot-Ammers B.V. 

100%

Groot-Ammers

100%

Groot-Ammers

Mourik Limburg B.V. 

Dronten

Echt

Mourik Bouw B.V. 

100%

Mourik EGP B.V.

70%

Groot-Ammers

Bergerode B.V. 

100%

100%

Botlek-Rotterdam

Mourik Industry Materieel B.V.  100%
Botlek - Rotterdam

Mourik Industry Participatie B.V. 	 100%
Botlek - Rotterdam

Vogel B.V. 

100%

Vogel Bouwkundig Onderhoud B.V.  100%

Echt

Zwijndrecht

Mourik Cultuurtechniek B.V.  100%

G. Bouman Arkel B.V. 

100%

Trafﬁc & More Beheer B.V. 

100%
60%

Protonna B.V. 

100%
98%

Nieuwegein

Stichting Parijsch

Beesd

Uitzendbureau Zuidgeest II B.V.	

Uitzendbureau Zuidgeest III B.V.	
50%

50%

100%

Groot-Ammers

Groot-Ammers

100%

Ridderkerk

Zuidgeest Bouw B.V.
100%

100%

Ridderkerk

Service-Bureau Zuidgeest I B.V.	
100%

100%

Ridderkerk

Uitzendbureau Zuidgeest IV B.V.	

MVOI B.V. 

Nieuwegein

50%

100%

Groot-Ammers

VOI Materieel B.V. 

Nieuwegein

Trafﬁc & More B.V. 

Mourik Financieringsmij N.V.

VOI B.V. 

Groot-Ammers

100%

Groot-Ammers

Ridderkerk

MVOI Holding B.V. 

Groot-Ammers

Mourik Calamiteiten B.V.

100%

Zwijndrecht

Antwerpen - België

Groot-Ammers

BlueAlp Innovations B.V.	

Vogel Kathodische Bescherming B.V.  100%

SBA Projectontwikkeling B.V.  100%

Mourik Grondbank B.V. 

Vergader- en Conferentiecentrum 
Beesd B.V.

100%

Zwijndrecht

100%

80%

Velsen

100%

Echt

Mogo Ontwikkelings-
maatschappij B.V.

100%

Groot-Ammers

Exploitatiemaatschappij 
onroerend goed Velsen B.V. 

Zwijndrecht

Groot-Ammers

Mourik Industry B.V. 	

Mourik Limburg Civiel B.V. 

100%

Echt

Groot-Ammers

100%

Weber B.V. 
Groot-Ammers

Park Residentie Dronten B.V.  100%

Botlek-Rotterdam

Groot-Ammers

100%

Brunssum

Mourik Tegelen B.V.
Mourik Techniek B.V. 

Hendrik Bedrijven Brunssum B.V. 

100%

Ridderkerk

Groot-Ammers

Heeffer & Nuijten
Kabelwerken B.V.

100%

Groot-Ammers

50%

Culemborg

Asfalt Centrale Utrecht B.V.  37,5%
Utrecht
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MVO GEDRAGSREGELS
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.

H

et 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 regel
geving. Als bedrijf staan wij voor de
volgende uitgangspunten.

Veiligheid

Gezondheid

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

Wij streven ernaar om de gezondheid en
het welzijn van een ieder te beschermen.
Een gezond personeelsbestand 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
MOURIK JAARBEELD 2019
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milieu. Wij maken zorgvuldig gebruik van
energie, water, grondstoffen en hulpmiddelen. Door het verminderen van ons brandstofen energieverbruik reduceren wij structureel
onze CO2-footprint.

en andere maatschappelijke en/of bedrijfs
eigen normen en waarden.

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.

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 ondernemingen 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.

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
MOURIK JAARBEELD 2019
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Werkomstandigheden

Wij zijn een
modern dynamisch
bedrijf dat in nauwe
samenspraak met
onze relaties flexibel inspeelt op
veranderingen in
de maatschappij
en samenleving.

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
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.

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 14001 en 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
De naleving van onze gedragsregels door alle
medewerkers is onderdeel van ons interne
handhavingsbeleid.

Samenwerken

Groot-Ammers, 1 juni 2017

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

Raad van Bestuur
Joh. Mourik & Co. Holding B.V.
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OVER DIT VERSLAG
In dit hoofdstuk geven we informatie over
ons rapportageproces en de rapportage
methoden die we hebben gebruikt om te
komen tot de cijfers en onderwerpen in
dit verslag.

Voor wie?
Wij leggen verantwoording af over ons
duurzaamheidsbeleid en de bijbehorende
resultaten aan alle belanghebbenden. Dat zijn
onze opdrachtgevers, medewerkers, leveranciers, onderaannemers, branchegenoten,
media, NGO’s en overige geïnteresseerden.

Informatie van stakeholders
We voeren een stakeholderanalyse uit en gaan
in gesprek met externe stakeholders over
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
De voornaamste uitkomsten vindt u terug in
de prioriteitenmatrix op pagina 27 in het
hoofdstuk Strategie. Intern analyseren we de
informatiebehoefte door interviews, enquêtes
en personeelsbijeenkomsten.
Jaarlijks evalueren we of onze verslaglegging
voorziet in de behoeftes van onze stakeholders. Als blijkt dat onze stakeholders
materiële informatie missen in het verslag,
nemen we deze informatie op vanaf het
rapportagejaar 2020.

De gegevens die we gebruiken, zijn afkomstig
uit verschillende systemen en administraties,
zoals Profit voor HRM-gerelateerde informatie
en Smart-trackers voor de CO2-administratie.
Om validiteit te waarborgen, halen we
informatie uit specifieke rapportagesystemen
en we halen informatie uit diepte-interviews
en gestandaardiseerde lijsten. Alle data zijn
gecontroleerd door de directies en waar van
toepassing door de MVO-stuurgroep.

Scope van dit verslag
Dit verslag gaat over het kalenderjaar 2019. We
rapporteren de KPI’s in lijn met ons vorige
Jaarbeeld, gebundeld in de thema’s People,
Planet en Profit. We rapporteren maximaal drie
jaar terug, tot 2017. In de rapportage splitsen
we informatie per divisie: Mourik Holding,
divisie Industrie, divisie Infra en overige
bedrijven. Dit geeft een goed beeld van onze
organisatie en werkwijze.
Voor afbakening van aspecten verwijzen we
naar de DMA-tabel en voor het overzicht van
de KPI’s die we hebben gekozen naar de GRI
Standards Referentietabel. Tenzij anders
vermeld, gelden de KPI’s voor alle bedrijven
waarin Mourik een meerderheidsbelang heeft.
De rapportage van KPI’s voor energie en
emissie geldt voor Nederland. Buiten
Nederland vragen opdrachtgevers deze

informatie niet en is de systematiek van de GRI
nog niet van toegevoegde waarde voor onze
rapportage.

KPI’s en materiële thema’s
We hebben ervoor gekozen een beperkt aantal
KPI’s te rapporteren die van toegevoegde
waarde zijn voor onze stakeholders op het
gebied van People, Planet en Profit. Vanwege
de relatief beperkte omvang en relevantie van
de buitenlandse entiteiten rapporteren we de
indicatoren 404-1 en 404-2 voor Nederland. We
rapporteren niet meer over 404-3 omdat die
indicator niet als materiële informatie wordt
gezien door onze stakeholders. Onze materiële
thema’s hebben we bepaald op basis van een
gedetailleerde materialiteitsanalyse (zie pagina
27). Rekening houdend met de mate van
invloed, relevantie en belang voor stakeholders, hebben we de reikwijdte van de
rapportage en de KPI’s bepaald.

Systematiek verslaggeving
We hebben dit Jaarbeeld opgesteld conform
de GRI Standards optie Reference. We
rapporteren CO2-emissies volgens de
methodiek van de CO2-Prestatieladder versie
3.0 (SKAO - uitgave 10 juni 2015). We laten het
verslag conform GRI beoordelen door een
onafhankelijke accountant omdat we

duurzaamheid en transparantie belangrijk
vinden. Dit jaar hebben we ervoor gekozen
geen assurance te vragen aan Deloitte
Accountants. 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 hebben we CRE6 gerapporteerd, omdat die het meest relevant is.

Toelichting op omissies
De toelichtingen op omissies zijn opgenomen in de GRI Standards Referentietabel. We
rapporteren dit jaar wederom kwalitatief over
circulariteit.

Feedback
Heeft u feedback of vragen over ons
Jaarbeeld en duurzaamheidsverslag? Dat
horen wij graag van u! Neem contact op via
csr@mourik.com.
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DISCLOSURE MANAGEMENT APPROACH
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 Standards Referentietabel, paragraaf Gezondheid en Veiligheid, pagina 94. 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
arbeidsomstandigheden

Wereld, enkele KPI’s hebben als scope Nederland en België, zie verder toelichting/omissies in
de GRI Standards Referentietabel, paragraaf Opleiding en onderwijs op pagina 94.
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

Competentiemanagement
en ruimte voor talent

Wereld, enkele KPI’s hebben als scope Nederland en België, zie verder toelichting/omissies in
de GRI Standards Referentietabel, paragraaf Opleiding en onderwijs op pagina 94.
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 Standards Referentietabel, paragraaf Milieuprestatieindicatoren op pagina 94. 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
Industry heeft niveau 3 behaald.
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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 periodiek 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 47-48. Voor gezondheid staan op pagina 45 de maatregelen
omschreven om 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
directies 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 Personeelsbeleid 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.

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 managementdevelopmentprogramma.

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.
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GRI STANDARDS REFERENTIETABEL & KPI’S
Betrokkenheid van
de stakeholders

Organisatieprofiel
102-1

102-7

102-13

102-40

Naam van de organisatie
Pagina – 9
Paragraaf – Mourik in het kort

Omvang van de verslaggevende organisatie
Pagina – Omslag
Paragraaf – Kerncijfers 2018

102-2

102-8

Lidmaatschappen van verenigingen en/of
(inter)nationale belangenorganisaties
Pagina – 49-51, 52-53
Paragraaf – People: Onze stakeholders,
People: Maatschappelijk Betrokken

Lijst met stakeholders die de organisatie
heeft betrokken
Pagina – 28-29, 49-51
Paragraaf – Strategie: Waardeketen,
People: Onze stakeholders

Voornaamste activiteiten, merken,
producten en diensten
Pagina – 10, 11-15
Paragraaf – Mourik in het kort

Totale personeelsbestand naar type
arbeidsovereenkomst, geslacht en regio
Pagina – 40-41
Paragraaf – People KPI’s
KPI* – Totale personeelsbestand naar type werk,
divisie en geslacht

102-14

102-42

Verklaring van de hoogst beslissingsbevoegde
over de relevantie van duurzaamheid voor de
organisatie en haar strategie
Pagina – 17-34, 63-75
Paragraaf – Strategie, Corporate Governance en Profit

Basis voor de identificatie en selectie
van stakeholders
Pagina – 49-51
Paragraaf – People: Onze stakeholders

102-3
Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie
Pagina – 9, 95
Paragraaf – Mourik in het kort, Colofon

102-4
Het aantal landen waar de organisatie actief is
Pagina – 10
Paragraaf – Wereldkaart

102-5
Eigendomsstructuur en rechtsvorm
Pagina – 31-34, 84-85
Paragraaf – Corporate Governance,
Lijst van Deelnemingen

102-6
Afzetmarkten (geografische verdeling,
sectoren en soorten klanten)
Pagina – 9-15, 63-75
Paragraaf – Mourik In het kort, Wereldkaart en Profit
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102-9
Beschrijving van de waardeketen
Pagina – 28-29
Paragraaf – Strategie: Waardeketen

102-10
Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur en eigendom
Pagina – 12-23, 63-75, 89
Paragraaf – Strategie, Profit en Over dit verslag.

102-12
Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes of andere
initiatieven die de organisatie onderschrijft
Pagina – 49-51, 52-53
Paragraaf – People: Onze stakeholders,
People: Maatschappelijk Betrokken
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102-16
Beschrijving van de waarden, principes, standaarden en gedragsnormen binnen de organisatie
zoals een gedragscode
Pagina – 87-88
Paragraaf – Gedragsregels Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen

102-18
Governancestructuur van de organisatie
Pagina – 31-34
Paragraaf –Corporate Governance

102-43
Aanpak voor de betrokkenheid van stakeholders
Pagina – 49-51
Paragraaf – People: Onze stakeholders

Verslagprofiel
102-45
A. Alle entiteiten die zijn opgenomen in de geconsolideerde financiële verklaringen of vergelijkbare
documenten van de organisatie
Pagina – 84-85
Paragraaf – Lijst van deelnemingen
B. Entiteiten in de geconsolideerde jaarrekening
die niet zijn opgenomen in het verslag
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Management
Approach

Economische
prestatie-indicatoren

102-46

102-51

103-1

201-1

Proces voor het bepalen van de inhoud en de
reikwijdte van het verslag
Pagina – 89
Paragraaf – Over dit verslag

Datum van het meest recente verslag
Pagina – 89
Paragraaf – Over dit verslag

De reikwijdte van de geïdentificeerde materiële
aspecten binnen en buiten de organisatie
Pagina – 90-91
Paragraaf – DMA-tabel

De directe economische waarden
Pagina – 80-82
Paragraaf – Profit: Samengevatte jaarrekening:
geconsolideerde balans en geconsolideerde
winst-en-verliesrekening
KPI*– Geconsolideerde balans per 31 december 2019
en geconsolideerde winst-en-verliesrekening
over 2019
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 2019 en is ook geen wettelijk verplichte
rapportage voor Mourik.

102-47
Geïdentificeerde materiële aspecten
Pagina – 27
Paragraaf – Strategie: Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen

102-48
De redenen en gevolgen van eventuele aanpassingen van de informatie
Pagina – 89
Paragraaf – Over dit verslag

102-49
Significante veranderingen ten opzichte van
eerdere verslaggevingsperiodes met betrekking
tot de scope en reikwijdte van aspecten
Pagina – 89, 90-91
Paragraaf – Over dit verslag, DMA-tabel

102-52
Verslaggevingscyclus
Pagina – 89
Paragraaf – Over dit verslag

102-53
Contactpunt voor vragen over het verslag
Pagina – 95
Paragraaf – Colofon

104-54
‘In accordance’ optie die de organisatie heeft
gekozen
Pagina – 89
Paragraaf – Over dit verslag

103-2
De managementbenadering en de elementen
Pagina – 90-91
Paragraaf – DMA-tabel

103-3
Evaluatie van de managementbenadering
Pagina – 90-91
Paragraaf – DMA-tabel

104-55
GRI Standards referentietabel voor de gekozen optie
Pagina – 92-94
Paragraaf – GRI Standards Referentietabel & KPI’s

102-50
Verslagperiode voor de verschafte informatie
Pagina – 89
Paragraaf – Over dit verslag
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GRI STANDARDS REFERENTIETABEL & KPI’S
Milieu prestatie-indicatoren
Energie
302-1
Energieverbruik binnen de organisatie
Pagina – 56
Paragraaf – Planet KPI’s
KPI– Energieverbruik binnen de organisatie
(Nederland)

Emissies
305-1
Directe emissies van broeikasgassen naar gewicht
(scope 1)
Pagina – 56-57
Paragraaf – Planet KPI’s
KPI*– Directe emissies van broeikasgassen naar
gewicht (scope1) (Nederland)

305-2
Indirecte emissies van broeikasgassen naar
gewicht (scope 2)
Pagina – 56-57
Paragraaf – Planet KPI’s
KPI*– Indirecte emissies van broeikasgassen naar
gewicht (scope 2) (Nederland)

Specifieke standaardbepalingen
voor de sector

Werkgelegenheid
401-1

403-2

Totaal aantal en snelheid van nieuwe en vertrekkende medewerkers per leeftijdscategorie
en geslacht
Pagina – 40-41
Paragraaf – People KPI’s
KPI*– Personeelsverloop per leeftijdsgroep en
geslacht en divisie
Toelichting en eventuele omissies – Aantal uitgestroomde medewerkers gedeeld door het gemiddelde
van de bezetting op 1 januari en 31 december van het
rapportagejaar, op basisleeftijdsgroep, geslacht en
divisie. Dit wijkt af t.o.v. voorgaand jaar, omdat we dit
jaar niet per type werk en per regio rapporteren.

Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en
verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde
sterfgevallen naar geslacht en regio
Pagina – 40-43
Paragraaf – People KPI’s
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 divisie.

Gezondheid en veiligheid

Opleiding en onderwijs

403-1

404-2

Percentage van het totale personeelsbestand dat
is vertegenwoordigd in formele gezamenlijke
arbocommissies van werkgevers en medewerkers
die bijdragen aan de controle op en advies over
arboprogramma’s
Pagina – 42-43
Paragraaf – People KPI’s
KPI*– Percentage van het totale personeelsbestand dat
is vertegenwoordigd in formele gezamenlijke
arbocommissies

G4-CRE6
Percentage van de organisatie waarvan is bevestigd dat deze werkt conform een internationaal
erkend arbomanagementsysteem
Pagina – 42-43
Paragraaf – People KPI’s
KPI*– Medewerkers, werkzaam onder een
internationaal erkend veiligheidssysteem
Toelichting en eventuele omissies – Deze vereiste
vanuit het CRESS-supplement wordt dit jaar gerapporteerd naar divisie (certificatieniveau en percentage
medewerkers).

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 – 44-45, 90-91
Paragraaf – People: HRM-strategie, DMA-tabel
KPI– Programma’s voor competentiemanagement en
levenslang leren (Nederland)

*betreft de Key Perfomance Indicators waarover assurance is verleend
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COLOFON
Joh. Mourik & Co. Holding B.V.

Wij ontvangen graag uw mening en feedback

Voorstraat 67, Postbus 2

over dit Jaarbeeld en over ons beleid en initiatieven.

2964 ZG Groot-Ammers
T +31 184 66 72 00

Hebt u vragen of ideeën?

E mhold@mourik.com

Stuur uw mail naar csr@mourik.com.

mourik.com
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