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Het waarmaken van duurzaamheidsambities; hoe Dura Vermeer Organizational Behavior 

Management (OBM) verkent en toepast om het gedrag van medewerkers zó te 

beïnvloeden, dat Dura Vermeer die extra stap in duurzaam werken realiseert. 

In dit praktijkverhaal geven trainings- en adviesbureau Neotopia en bouwbedrijf Dura 

Vermeer een inkijkje in het verloop van een OBM traject. In deel 1 staat beschreven hoe 

een van de projectgroepen van Dura Vermeer de vertaalslag maakt van het thema 

duurzaamheid naar een praktijkcase. In dit tweede deel delen we de uitkomsten van de 

nulmeting en analyse die de projectgroep heeft uitgevoerd om zicht te krijgen op het 

huidige prestatieniveau. Tevens gaan we in dit deel in op de acties die het projectteam 

onderneemt om deze prestaties te verbeteren. In het derde deel, dat later dit jaar 

verschijnt, richten we ons op de behaalde resultaten en de bevindingen van de 

projectgroep gedurende het verdere verloop van dit OBM traject.  
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BESCHRIJVING OBM TRAJECT WINTRACK 

 

 
Dit tweede deel van het praktijkverhaal bestaat uit een beschrijving, waarin we de 

stappen volgen die de projectgroep in het OBM traject doorloopt en een korte vooruitblik 

geven.  

 
 

November 2016: kennismaking en de kick-off  

 

De projectgroep die met OBM aan de slag gaat, bestaat uit de leden van het project 

management team Wintrack. De insteek is om, gezien de beperkte tijd binnen het 

project, in maandelijkse bijeenkomsten de stappen in het project te bespreken en uit te 

werken.  

De eerste plenaire sessie staat in het teken van kennismaking met OBM en de aftrap van 

het OBM traject Wintrack. In deze bijeenkomst geeft Joost Kerkhofs het 

managementteam een introductie in de principes van het menselijk gedrag. Hij laat de 

groep er bewust van worden dat aan alle resultaten die de organisatie bereikt gedrag 

voorafgaat. Ook legt hij de link hoe dit gedrag effectief te beïnvloeden is. Tevens vertelt 

hij hoe de OBM methodiek hen stapsgewijs ondersteunt om in de eigen praktijk gewenst 

organisatiegedrag te versterken om tot betere prestaties te komen. 

 

In deze bijeenkomst bespreekt de projectgroep dat ze het hoofdthema duurzaamheid in 

dit OBM project wil gaan betrekken op een belangrijk thema voor Wintrack: de 

werkwegen. Werkwegen worden aangelegd voor het transport van benodigde (zware) 

voertuigen en apparaten om de werkzaamheden op locatie uit te kunnen voeren. De 

projectgroep besluit om voor de volgende bijeenkomst subthema’s te formuleren die 

binnen het thema werkwegen vallen. Een of meerdere van deze subthema’s zal of zullen 

geselecteerd gaan worden om te verwerken in de case voor dit OBM project. 

 

 
December 2016: subthema’s als opstap naar het prestatievraagstuk  

 

In de projectgroep zijn meerdere subthema’s rond het thema werkwegen besproken. Een 

van de mogelijke thema’s heeft betrekking op de manier waarop de percelen van 

landeigenaren, die voor de werkzaamheden van Wintrack zijn gebruikt, in oorspronkelijke 

staat hersteld kunnen worden. Ook wordt het subthema ‘asfalt werkwegen: schoon eraf, 

schoon erop’ genoemd. Vanaf maart zal in het project Wintrack de focus komen te liggen 

op het schoonhouden van rijdend materieel. De projectgroep richt zich hierbij op twee 

aandachtspunten: het tegengaan van de vervuiling van de (werk)wegen en het zoveel 

mogelijk kunnen afvoeren van hoogwaardig recyclebaar asfaltgranulaat1.  

 

                                                           
1 Asfaltgranulaat is een homogeen mengsel van asfaltgranulaat, cement, natuurlijk zand en water. 
Asfaltgranulaat wordt verkregen door het breken van asfaltpuin (verkregen door sloop van bitumineuze 
verhardingen) of door het frezen van bitumineuze wegverhardingen of dijkbekledingen. Het warm hergebruiken 
van asfaltgranulaat in asfalt is de meest hoogwaardige en duurzame manier om asfaltgranulaat opnieuw te 
gebruiken. Het met asfaltgranulaat geproduceerde asfalt heeft dezelfde eigenschappen als conventioneel asfalt. 
Asfaltgranulaat kan worden gebruikt bij de productie van grindasfaltbeton, steenslagasfaltbeton en open- en 
dicht asfaltbeton. Asfalt met asfaltgranulaat wordt in alle aspecten gelijkgesteld aan conventioneel asfalt. 
Bron: bodemrichtlijn.nl 
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De projectgroep besluit om beide subthema’s verder uit te gaan werken, waarbij ze de 

voorkeur heeft voor het subthema over het cultuurtechnisch herstel van percelen. De 

leden van de projectgroep zijn het erover eens dat het noodzakelijk is om met betrekking 

tot dit thema een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. De uitkomsten uit dit onderzoek 

zullen duidelijkheid moet scheppen over de technische, wettelijke en financiële 

mogelijkheden en beperkingen bij de uitvoering. De projectgroep besluit om te 

onderzoeken en te bespreken hoe ze dit thema kan gaan verwerken in een business 

case. Ook gaat de projectgroep aan de slag met het voorbereiden van het subthema over 

het recyclen van asfalt werkwegen recyclen en zo schoon mogelijk aanleveren van 

asfaltgranulaat. 

 
 
Februari en maart 2017: uitwerken van het prestatievraagstuk  

 

Het subthema ‘cultuurtechnisch herstel van percelen’ heeft een andere insteek gekregen 

dan in de voorgaande bijeenkomst besproken is. De projectgroep wil nu onderzoeken of 

de hoeveelheid kunstmest die begroot is, kan worden beperkt en zoveel mogelijk kan 

worden vervangen door organische mest uit de regio. In deze case zal het succes voor 

een groot deel afhangen van het aantal perceeleigenaren dat ervoor openstaat om mest 

uit de regio toe te staan in plaats van kunstmest. Het gebruik van mest uit de regio heeft 

de potentie om een behoorlijke besparing op te leveren met betrekking tot de inkoop van 

kunstmest, het aantal en de duur van transportbewegingen en de CO2 uitstoot. De 

werkwegen breiden zich uit over ongeveer 10 hectare land. Dit gebied bestaat uit 

percelen die het eigendom zijn van naar schatting 250 eigenaren. Het projectteam stelt 

als doel dat tussen de 80 tot 90% van de perceeleigenaren meedoet met het gebruik van 

organische mest uit de regio. De projectgroep benadrukt dat deze case, naast een 

berekening over de besparingen, een goede voorbereiding, uitvoering en administratie 

vergt. De eerste prioriteit is dat de perceeleigenaren akkoord gaan met het gebruik van 

natuurlijke mest in plaats van kunstmest voor hun perceel en de boeren toestemming 

krijgen om mest op dit land uit te rijden. Onderwerp van de specificatie van de business 

case zal dan ook zijn hoe de teamleden de ‘keukentafelgesprekken’ met de 

perceeleigenaren zullen voeren om de eigenaren te overtuigen om in te stemmen met 

het gebruik en het uitrijden van natuurlijke mest uit de regio op hun land.  

 

De projectgroep komt overeen om vijf extra stakeholders te benaderen voor deelname 

aan de projectgroep vanwege hun specialisme en betrokkenheid bij dit onderwerp, zoals 

de communicatie richting de perceeleigenaren, omgevingsmanagement de planning en 

de financiën. Onder anderen de cultuurtechnisch functionaris (contactpersoon voor de 

perceeleigenaren) en de eigenaar en uitvoerder van de onderaannemer 

(verantwoordelijke voor de herstelwerkzaamheden van de grond van eigenaren) zullen 

gevraagd worden om hun medewerking te verlenen aan het uitwerken van deze business 

case.   

 
 
April en mei 2017 - stap 1: specificatie van de case 

 

Deze fase zal leiden tot de keuze voor de leidende case in dit OBM project. De 

projectgroep steekt tijd en energie in het onderzoeken van mogelijkheden en 

beperkingen van de cases en komt tot belangrijke inzichten en bruikbare ideeën. Ook 

kijkt de projectgroep vooruit en denkt na over hoe ze de volgende stappen in het OBM 

traject in gaat vullen, onder meer met betrekking tot de nulmeting, de wijze waarop 

meetgegevens worden teruggekoppeld en de beloning voor het behalen van subdoelen. 
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Bespreking van de cases 

Voor de nieuwe projectgroepleden volgt er een korte introductie over OBM. Vervolgens 

vindt er in deze bijeenkomst een open discussie plaats over de mogelijke case van de 

vervanging van kunstmest door lokale natuurlijke meststoffen. Een aantal specialisten in 

de projectgroep geeft aan dat rekening gehouden moet worden met eventuele gevolgen 

voor de mestboekhouding van de betrokken boeren. Het is voor de projectgroep duidelijk 

dat de condities en scope van deze case nog onvoldoende helder zijn om de volgende 

stap in deze case te kunnen zetten. 

 
De projectgroep bespreekt om mogelijk af te wijken van het vorige besluit en te kiezen 

voor het alternatief dat eerder geopperd is; ‘Schoon erop, Schoon eraf’. De projectleider 

wegen plaatst een kanttekening bij dit thema. De werkwegen worden namelijk al 

gefaseerd afgebroken, want het werk is klaar. Bovendien acht hij de kans op vervuiling 

minimaal aangezien er geen materieel meer over de werkwegen rijdt. De focus kan wel 

verschoven worden naar de werkwijze van het afbreken en afvoeren van de werkwegen, 

waarbij het zo schoon mogelijk verwijderen van de werkweg en het zoveel mogelijk 

kunnen afvoeren van hoogwaardig recyclebaar asfaltgranulaat de aandachtspunten zijn. 

Ook laat de projectgroep de optie open voor de case waarin het brandstofverbruik 

centraal staat en zich richt op het stationair draaien van motoren van het materieel.  

 

Werkgroepen aan de slag 

De projectgroep stelt werkgroepen samen, voor zowel de ‘Mestcase’ als voor de 

‘Asfaltcase’. Elke werkgroep gaat onder leiding van een aanvoerder aan de slag om voor 

hun case een specificatie te maken en deze terug te koppelen aan Joost. Hij houdt 

vervolgens contact met elk van de aanvoerders van de twee werkgroepen; de uitvoerder 

van Dura Vermeer met betrekking tot de ‘Asfaltcase’ en de eigenaar van het 

onderaannemingsbedrijf met betrekking tot de ‘Mestcase’. De uitvoerders brengen hem 

op de hoogte van hun bevindingen en Joost geeft hen op zijn beurt feedback op de 

specificatie van beide business cases.  

 

Specificatie van de ‘Mestcase’  

De projectgroep besluit weliswaar dat de werkwegen case de leidende case wordt, maar 

dit betekent niet dat wordt afgezien van de ‘Mestcase’. Integendeel, deze business case 

heeft voldoende draagvlak bij de stakeholders van dit project en de werkgroep is 

overtuigd van de besparingen die in deze case in potentie te behalen zijn. De  

onderaannemer is verantwoordelijk voor herstellen van de bodem in oorspronkelijke 

staat en is gevraagd om de potentiële financiële besparing vast te stellen. Deze case lijkt 

volgens de werkgroep haalbare kaart, vooral omdat landeigenaren geneigd zijn 

organische mest te verkiezen boven kunstmest.  

 

Het is het positief te noemen dat het onderwerp duurzaamheid zo serieus op MT-niveau 

is besproken en geleid heeft tot deze case met in potentie interessante besparingen: op 

de inkoop van kunstmest en vanwege minder en kortere rij-/transportbewegingen. Naar 

schatting zal 19 ton minder kunstmest ingekocht worden en een besparing kunnen 

opleveren tussen €10.000,- en €15.000,-. Hierbij wordt er rekening mee gehouden dat 

niet iedere landeigenaar zal meedoen vanwege andere belangen of prioriteiten. De 

uitvoerder zal de financiële baten preciezer in kaart gaan brengen en hiermee een 

vervolg te geven aan deze business case ‘Grond van perceeleigenaren in oorspronkelijke 

staat herstellen met mest uit de regio in plaats van kunstmest’. Gekscherend wordt in 
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het projectteam ook een slogan bedacht: ‘Meer gier = meer plezier’, maar deze slogan 

zal (uiteraard) niet officieel gebruikt worden. 

 

Specificatie van de ‘Asfaltcase’ 

De 'Asfaltcase’ zal zich richten op het zo schoon mogelijk verwijderen van de werkweg én 

zoveel mogelijk asfalt schoon inleveren voor recycling. Een werkweg bestaat uit een laag 

asfalt met daaronder een kunststof raster, vervolgens een soort zeil, een laag grond en 

een worteldoek. In project Wintrack zullen 54 werkwegen afgebroken moeten worden. 

Het team dat dit werk uitvoert zal versterking krijgen. Er zullen twee teams gevormd 

gaan worden die in ploegen gaan werken. Op die manier wordt het mogelijk om twee 

werkwegen tegelijkertijd aan te pakken. Beide teams bestaan uit twee kraanmachinisten 

en een grondwerker die werkzaam zijn bij de onderaannemer. Het vervoer naar de 

centrale en de afvalverwerker gebeurt met twee vrachtwagens. Deze werkzaamheden 

worden uitgevoerd door een andere onderaannemer.   

 

De eerste weg is inmiddels helemaal verwijderd. De uitvoerder heeft bij de visuele 

inspectie geconstateerd dat er geen asfalt is achtergebleven in het weiland. Naar 

schatting is 0,5% asfalt achtergebleven in het raster, in de vorm van kleine korrels. De 

vraag is of het alleen sturen op zoveel mogelijk asfalt recyclen, zoals aanvankelijk 

gedacht, wel een interessante interventie is vanwege de relatief geringe opbrengst per 

ton. De werkgroep is de mening toegedaan dat het interessanter is om aan dit thema ook 

de component “schoon” toe te voegen. Bij de nieuwe werkwijze gaat het vooral om het 

voorkomen van het aanleveren van vervuilde ladingen asfalt aan ‘de molen’ 

(asfaltcentrale). De eerste twee ladingen (van in totaal acht) zijn namelijk afgekeurd 

door de asfaltcentrale vanwege aangetroffen resten van doek en raster tussen het asfalt. 

Deze extra verwerkingskosten voor de afgekeurde ladingen komen voor rekening van het 

project. Het project is erbij gebaat dat het asfalt schoon wordt aangeleverd bij de 

asfaltcentrale en dus in één keer verwerkt kan worden.  

 

Eerste interventie 

De uitvoerder infrastructuur van Dura Vermeer 

heeft vervolgens de werkploeg, die de eerste 

werkweg afbreekt, uitgelegd wat de gewenste 

werkwijze is om de resten strikter te scheiden en 

wat de verschillen met de huidige werkwijze zijn. 

De ploeg gaat vervolgens op deze andere manier 

te werk. De werkwijze houdt in dat de 

graafmachine eerst 80% van het asfaltgranulaat 

weghaalt, daarna trekt de grijpmachine het doek 

en het raster omhoog. De resten vallen uit het 

raster en de grondwerker ziet er vervolgens op 

toe dat deze resten in de bak van de 

vrachtwagen terechtkomen. De volgende zes 

ladingen worden op deze manier uitgevoerd, 

zonder dat de uitvoerder de ploeg hoeft te 

attenderen op het uitvoeren van de gewenste 

werkwijze. De uitvoerder vraagt zich wel af of het 

uitvoeren van deze nieuwe werkwijze standhoudt.  
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Nadenken over de volgende stappen  

De projectgroep zal moeten beslissen hoeveel werkwegen ze wil volgen om een 

betrouwbare nulmeting te krijgen. Naast het vaststellen van een representatief aantal 

werkwegen (het voorstel is nu 10%; dat houdt in 5 tot 6 werkwegen), zal de 

projectgroep ook mee moeten nemen met welke mogelijke verstorende variabelen het 

project te maken kan krijgen. Variabelen die van invloed kunnen zijn op de 

zorgvuldigheid van de ploegen zijn omgevingsfactoren (bijvoorbeeld het weer) of druk in 

de planning.  

 

Het idee is om te kijken of twee metingen als één prestatie samen kunnen gaan: De wei 

is schoon achtergelaten én het asfalt is schoon aangeleverd aan de asfaltcentrale. Ook 

wordt de vraag besproken hoe en wanneer de graafploeg positieve feedback krijgt over 

de lading en direct beloond wordt voor de goedgekeurde lading. De uitvoerder heeft het 

voorstel om de asfaltcentrale bij dit traject te betrekken, want zij beoordelen de lading. 

Een mogelijke manier is dat de asfaltcentrale bij elke goed gekeurde lading een bericht 

stuurt aan de uitvoerder infrastructuur, zodat hij de ploeg er meteen positieve feedback 

op kan geven. Intern zal overlegd worden wie de asfaltcentrale benadert om te vragen 

mee te werken aan deze interventie. Ook zullen de ploegen regelmatig positieve 

feedback krijgen van onder meer de Dura Vermeer uitvoerder. De projectgroep kiest 

ervoor de ploegen materieel te belonen voor het behalen van subdoelen. De beloningen 

kunnen worden bekostigd uit de opbrengsten van het asfalt. Deze case beslaat voor een 

groot deel het voorkomen van het aanleveren van vervuilde ladingen asfalt aan de 

centrale. De uitvoerder schat dat bij de vorige twee werkwegen 8 van de 20 ladingen zijn 

afgekeurd. Een aanzienlijke kostenpost voor het alsnog scheiden door de asfaltcentrale 

kan worden voorkomen. De projectgroep richt zich op het recyclen van 18835 ton 

asfaltgranulaat, dat juist ook geld kan opleveren als het schoon wordt aangeleverd. Dit 

betekent een belangrijke verschuiving in het denken in termen van duurzaamheid en dat 

de ‘people - planet – profit’-gedachte concreet vorm krijgt in een case.  

 

 

Nieuwe werkwijze ‘de wei schoon achterlaten’ 

Joost en een van de uitvoerders zijn op het project aanwezig op het moment dat de 

ploeg bezig is om de derde werkweg op te breken. Ze zijn getuige van de nieuwe, 

verfijndere werkmethode die de onderaannemer heeft geïntroduceerd. Bij deze werkwijze 

worden het rooster en het doek niet alleen opgetild, maar ook opgerold. Het 

asfaltgranulaat valt uit het raster en wordt daarna aan de berg asfalt toegevoegd. Deze 

methode bevalt beter dan de oude methode, omdat nu voorkomen wordt dat het 

materiaal scheurt en tussen het asfalt terechtkomt. Dit betekent dat de materialen 

eenvoudiger en strikter gescheiden kunnen worden en mogelijkheden bieden voor 

hergebruik en recycling. Het zeil kan worden hergebruikt bij de aanleg van het 

drainagesysteem in loopbakken voor paarden. Het worteldoek kan mogelijk ook een 

nieuwe bestemming krijgen. Over het kunststof raster wordt nog nagedacht. De 

(investerings)kosten en baten voor de onderaannemer ten aanzien van deze nieuwe 

werkwijze moeten nog worden berekend. 

 

Stap 1: het prestatievraagstuk 

De ‘Asfaltcase’ bestaat uit twee prestaties: de wei schoon achterlaten én  

het asfaltgranulaat schoon aanleveren bij de asfaltcentrale. 
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Deze nieuwe werkwijze blijkt een sterk antecedent te zijn. De werkwijze zet aan tot 

ander gedrag om de kansen te verhogen tot het gewenste resultaat te komen: het 

weiland schoon achterlaten. De komende tijd zal gevolgd worden in hoeverre de 

gedragsverandering, met de hoge scores als blijvend resultaat, standhoudt.  

 

 

 

Juni 2017 - stap 2 en stap 3: meten en analyseren 

 

Nulmeting 

De nulmeting laat tot nu toe zien dat bij het afbreken van de eerste twee werkwegen de 

grond schoon is achtergelaten. Circa twee derde van de ladingen is goedgekeurd. Het 

strikt scheiden van het asfaltgranulaat vormt een belangrijk verbeterpunt om de 

gewenste 100% score op het prestatievraagstuk te behalen. Zeker als je ook de baten 

van goedgekeurde ladingen en de kosten van afgekeurde ladingen in ogenschouw neemt. 

De projectgroep vindt het van groot belang dat er actie wordt ondernomen. De geplande 

nulmeting van zes werkwegen wordt teruggebracht naar deze twee, omdat direct 

ingrijpen volgens de projectgroep nodig is.  

 

  

Stap 2 en 3 in de ‘Asfaltcase’: de nulmeting en de analyse 

 

De meting en analyse geven aanleiding voor de projectgroep om zich te richten op het 

verbeteren van de tweede prestatie: het schoon aanleveren van het asfaltgranulaat. 

Aandachtspunt is het strikter scheiden van het asfaltgranulaat dat voor recycling op 

transport gaat naar de asfaltcentrale.   
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Analyse en interventie 

De projectgroep beseft dat niet druk of dreiging richting de werkploeg, maar juist de 

inzet van slimme antecedenten in combinatie met positieve feedback waarschijnlijk tot 

betere resultaten zullen leiden. Dit blijkt ook het geval te zijn. Vanaf de derde werkweg 

wordt de score 100%. Uit de analyse blijkt dat voor een belangrijk deel te danken aan de 

nieuwe, technisch innovatieve aanpak bij het verwijderen van de werkweg. Deze 

werkwijze is een antecedent dat het verwijderen van de werkweg een stuk eenvoudiger, 

sneller en effectiever maakt. Het op juiste wijze volgen van deze aanpak alleen kan 

echter niet tot een 100% score leiden. Ook de inspanningen om zorg te dragen voor het 

scheiden van het asfaltgranulaat hebben hier een aandeel in. Uit observatie blijkt dat de 

mannen van de werkploeg zichtbaar goed hun best doen om het afval te scheiden van 

het asfaltgranulaat. Ook worden brokjes asfalt die buiten de kaders vallen, alsnog 

handmatig op de hoop gegooid. Dit is het gewenste gedrag om bij te kunnen dragen aan 

het behalen van een 100% score. De interventie die erop gericht is om de werkploeg 

mondeling te motiveren heeft al goed geholpen. De werkploeg is blij met de positieve 

aandacht. Het asfaltgranulaat van vier werkwegen op rij is 100% schoon aangeleverd. De 

werkgroep verdient een pluim voor het behalen van dit resultaat. 

 
 

 
Vooruitblik 

 

De uitdaging is om deze uitstekende prestaties vast te houden. Maar wat maakt dat de 

medewerkers dat gaan doen? Het projectteam krijgt de opdracht van Joost om 

beloningen te bedenken en de feedback over de resultaten van de metingen grafisch 

weer te geven voor de werkploegen. De subdoelen blijven steeds op 100%. Het plan is 

om per maand te bekijken of de subdoelen gehaald zijn en dat moment te vieren. Zal de 

verandering stand houden, ook als de werkdruk toeneemt door verschuivingen in de 

planning? Zal ook de introductie van een tweede werkploeg tot dezelfde resultaten 

leiden? Is 100% niet te hoog? Vanuit de praktijk bij andere OBM-projecten is het advies 

om dit niet te doen. Er kan altijd sprake zijn van overmacht. Om deze reden is het  

verstandiger om naar een iets lager einddoel te streven, zodat de kans op beloning (en 

daarmee versterking/borging van gedrag) het grootst is. Vooral gezien de positieve 

impact voor mens en milieu, wil het projectteam toch de uitdaging aangaan om een 

100% score te realiseren. 

 

In deel 3 van dit praktijkverhaal, dat in het najaar zal verschijnen, beschrijven we de 

uitkomsten van de brainstormsessie over het belonen en de tussenstanden en 

eindresultaten in dit OBM traject.  

 
 
  

http://www.changefactor.nl
http://www.changefactor.nl
http://www.changefactor.nl
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BRONNEN 

 

 
Organisaties conditioneren. De invloed van beloning en straf op werkprestaties,  

Marius Rietdijk, 2009  

 

Neotopia:  

• werkdocumenten: logboek, prestatievraagstukplan OBM Wintrack 

• artikelen: De kracht van consequenties, De drie gewoonten van effectieve 

gedragsbeïnvloeding 

• foto’s van het project Wintrack 

 

Dura Vermeer:  

• Communicatieplan duurzaamheid en mvo 2017  

• Materialiteitsmatrix Dura Vermeer 2015/2016, de belangrijkste MVO thema’s & 

MVO KPI’s   

• Activiteitenverslag 2015 

• Leaflet duurzaamheid 2014  

 

adriba.nl 

duurzaamgww.nl 

tennet.eu 

 

 
 

 

http://www.changefactor.nl
http://www.changefactor.nl
http://www.changefactor.nl
http://www.adriba.vu.nl/nl/Images/De_kracht_van_consequenties_tcm225-222764.pdf
http://www.adriba.vu.nl/nl/Images/De_kracht_van_consequenties_tcm225-222764.pdf
http://www.adriba.vu.nl/nl/Images/De_kracht_van_consequenties_tcm225-222764.pdf
https://www.duravermeer.nl/Portals/0/Images/OverOns/communicatieplan_mvo2017DEF.pdf
https://www.duravermeer.nl/Portals/0/Rapportage%20Materialiteitsmatrix%20Dura%20Vermeer%202015-2016.pdf
https://www.duravermeer.nl/Portals/0/Rapportage%20Materialiteitsmatrix%20Dura%20Vermeer%202015-2016.pdf
https://www.duravermeer.nl/Portals/0/Dura_Vermeer_Activiteitenverslag_2015_DEF.pdf
http://www.adriba.vu.nl/nl/index.aspx
http://www.duurzaamgww.nl/
https://www.tennet.eu/nl/#&panel1-1

