
  



 
 
 
 
Duurzaamheid is een werkwoord. Wij zeggen dat vaker en kunnen niet alleen maar kijken naar 
onszelf. Natuurlijk proberen wij eerst zelf zo veel als mogelijk te doen wat we kunnen. In dit 
rapport kunt u lezen welke wapenfeiten we hebben ingezet en wat daarop de behaalde resultaten 
zijn. In de wereld om ons heen hanteert men dan vaak de aandachtvelden People, Planet, Profit. 
Maar wij zijn eigenwijs. Dus hebben wij eigen aandachtvelden. Wij richten ons op Mens, 
Maatschappij en Milieu. 
 
Maar alhoewel wij eerst verantwoordelijk zijn voor wat wij zelf presteren, willen wij ook proberen 
anderen hierin mee te krijgen. Partnership is een woord dat we steeds vaker horen maar waar wij 
in het afgelopen jaar inhoud aan hebben gegeven. Door netwerkgroepen op te richten kan 
duurzaamheid tussen partijen afgestemd worden want met z’n tweeën kun je meer dan in je 
eentje. Zeker in de bouwwereld, waar partijen in een volgorde moeten werken op een project. 
Werkzaamheden zijn op elkaar afgestemd in een planning, dus waarom zou duurzaamheid daarin 
geen plek kunnen krijgen. 
 
Na een jaar lange voorbereiding, is op 2 december Cirkelstad Den Haag live gegaan. Met het 
tekenen van de Green Deal is met de gemeente Den Haag en het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu de intentie getekend om werk en wetgeving op elkaar af te stemmen. Met de slogan “geen 
afval en geen uitval” wordt gewerkt aan het verwerken van afval (uit sloop) tot grondstof (in bouw). 
Daarnaast wordt gewerkt aan het terugbrengen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 
in het arbeidsproces (geen uitval). 
 
Via netwerkgroep New Builders wordt gewerkt aan kennisoverdracht om het nieuwe bouwen 
verder te ontwikkelen. Ook duurzaamheid heeft hierin een grote plaats. Deze netwerkgroepen zijn 
tot stand gekomen op initiatief vanuit de Vis Groep. Om deze redenen, de wapenfeiten binnen de 
Vis Groep zelf en door het ISO14001 en CO2 certificaat, kunnen wij zeggen dat we de 
duurzaamste zijn binnen onze branche. We hebben een voortrekkersrol, maar wij hopen dat vele 
anderen ons wel zullen volgen. Want pas dan brengen wij duurzaamheid naar een hoger niveau. 
Zo wordt onze omgeving mooier en daar doen we het voor. Die verantwoordelijkheid voelen we. 
 
Dick van Veelen 
Algemeen directeur 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  “We never know the worth of water, till the well is dry.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Mens 
 
De vierde pijler van onze strategie spreekt over “duurzame relaties” en daarbij benoemen wij 
expliciet ook onze medewerkers. In onze visie verwoorden wij dat wij willen dat onze 
medewerkers er trots op zijn, onderdeel uit te maken van de Vis Groep. Zij bepalen de 
kwaliteit die we iedere dag weer leveren. Vandaar dat wij veel investeren in onze mensen. 
 
Via de Vis Academy kunnen wij iedereen doorlopend opleiden. Ontwikkeling staat nooit stil en 
dus wordt iedereen jaar in, jaar uit, getraind. De Vis Academy is er echt niet alleen voor onze 
bestaande medewerkers. Ook nieuwe mensen lopen een traject dat op maat gemaakt is. Die 
nieuwe mensen kunnen naast ervaren krachten, ook leerlingen zijn. In het afgelopen jaar 
hebben wij zes leerlingen in de Vis Academy mogen begeleiden. Hiervoor hebben wij negen 
geaccrediteerde leermeesters. 
 
 
 
 
De veiligheid van onze medewerkers staat voorop. In het afgelopen jaar hebben wij naast de 
maandelijkse toolboxen, alle medewerkers via de Vis Academy hun hoogwerker- en 
heftruckcertificaat weer laten halen. Daarnaast hebben wij veel geïnvesteerd in ergonomie 
door boorrobots aan te schaffen en alle medewerkers te trainen in het gebruik hiervan. In ons 
InnoLab proberen wij zelf innovaties te ontwikkelen die hieraan bijdragen. De participatie van 
medewerkers vindt o.a. vorm via de ondernemingsraad welke in 2016 twee maal een cursus 
heeft gedaan. Verder zetten wij onze medewerkers via het InnoLab in bij het meewerken aan 
innovaties. 
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Milieu 
 
Momenteel zijn wij de enige partij in onze branche die het ISO14001 en het CO2 certificaat 
hebben. Wij zeggen daarom ook wel dat wij de duurzaamste zijn binnen de branche, maar wij 
moeten dit wel iedere dag waarmaken. Niets gaat vanzelf en duurzaamheid is voor Vis Groep 
echt een werkwoord. 
 
Al ons betonpuin komt als grondstof terug in het bouwproces. En dan niet laagwaardig 
(ophogingsmateriaal) maar hoogwaardig (betonpuingranulaat). Via ons InnoLab onderzoeken 
wij mogelijkheden naar nog hoogwaardiger oplossingen (ReUse in plaats van Recycling). 
 
Het terugdringen van CO2 uitstoot is ons bijzonder goed gelukt in 2016. Inmiddels werken wij 
volledig op groene stroom. Wij hebben geïnvesteerd in hybride en elektrische auto’s. Met ons 
materieel schakelen wij steeds meer over elektra en nieuwe bussen zullen rijden volgens Euro 
5 of 6 normering. In de toolboxen is regelmatig plaats voor voorlichting aan het personeel op 
dit vlak. Alles bij elkaar heeft dit geleid tot een reductie van 21 CO2ton. Dat betekent voor 
onze organisatie een vermindering van 4,5% in 2016. In twee jaar tijd is nu 8% reductie 
gerealiseerd, waar 8% in drie jaar tijd de doelstelling was. 
 
Daarnaast hebben wij een tweetal samenwerkingsverbanden op weten te richten om via 
ketensamenwerking te werken aan duurzaamheidsverbeteringen. Den Haag Cirkelstad en The 
New Builders hebben het licht gezien in 2016. Hierin zullen we de uitdaging aangaan om 
bouwprojecten meer te verduurzamen. Door als partners de handen ineen te slaan, zal dat 
versneld vorm gaan krijgen. 
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Maatschappij 
 
Een heel bewuste keuze hebben wij gemaakt voor een bedrijfspartnership met Oxfam Novib. 
Door te ondersteunen middels microkrediet, helpt Oxfam Novib mensen op weg om in hun 
eigen onderhoud te voorzien.  
 
 
 
 
 
Mensen uit arme landen krijgen zo kredietfaciliteiten om hun eigen onderneming op te zetten. 
Daarnaast krijgen ze trainingen in ondernemersskills, marketing en productinnovatie. Wij 
geloven er in dat wij als ondernemers van nu de ondernemers van morgen kunnen helpen. 
 
RKVV Westlandia, Velo en Quintus zijn toonaangevende clubs in de regio. Zij zijn actief in 
voetbal, handbal en badminton. Op amateurniveau komen zij allen uit op de hoogste niveaus. 
Alhoewel wij landelijk actief zijn willen wij toch onze regionale roots niet vergeten. Met de 
sponsoring van deze clubs dragen wij bij aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheden. 

 
Via onze sponsordeal met ADO Den Haag steunen wij maatschappelijke projecten als ADO in 
de wijken. Via Den Haag Cirkelstad zijn wij participant in meerdere maatschappelijke projecten 
en vinden allerlei studenten studycases. 
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Ketensamenwerking 
 

Cirkelstad 
 

Cirkelstad is een duurzaamheidsinitiatief van marktpartijen, welke duurzaam bouwprojecten 
willen ontwikkelen. De slogan is “geen afval, geen uitval”. In de praktijk betekent dit dat wij op 
bouwprojecten afval willen voorkomen of in ieder geval tot een minimum te beperken. 
Daarnaast proberen alle partners in Cirkelstad mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in 
te zetten in hun processen. Voor de Vis Groep gaat dit via de Vis Academy. 
 
Dit initiatief is ruim tien jaar geleden begonnen in Rotterdam. Enkele jaren terug is het initiatief 
genomen om naar Rotterdam Cirkelstad, meer steden te laten werken volgens die principe. 
Inmiddels zijn er ook Cirkelsteden in Amsterdam, Drechtsteden en Utrecht. 
 

 
 

Vis Groep heeft een jaar geleden het initiatief genomen tot de oprichting van Cirkelstad Den 
Haag. Samen met partners is daar een jaar hard aan gewerkt en op 2 december 2016 was 
dan de grote market launch. In het New World Campus in Den Haag is op de derde landelijke 
Cirkelstad dag, de Green Deal getekend met alle partners, Mari van Dreumel (ministerie van 
Infrastructuur en Milieu) en Joris Wijsmuller (wethouder Den Haag). 
 
Kijk voor meer informatie op www.cirkelstad.nl 
 

New builders 
 
The New Builders is een netwerk dat al langer bestaat maar in Zuid Holland nog niet veel 
vaste voet aan de grond had. Wij hebben als Vis Groep nu het initiatief genomen en meerdere 
partners zijn reeds aangehaakt. 
 
The New Builders werken volgens de drie kernwaarden Co-creatie, Sociale innovatie en 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarbij staat de mens centraal, want die moet het 
nieuwe bouwen uiteindelijk ook bewerkstelligen.  
 
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van The New Builders 
www.thenewbuilders.nl 

 

http://www.cirkelstad.nl/
http://www.thenewbuilders.nl/
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