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Doelen realiseren. Kennis in praktijk brengen. Ervaringen delen. 

Dat is wat onze 350 consultants dagelijks doen. Via advies, 

projecten of op interimbasis. Hoe groter en complexer de 

opdracht, hoe liever. Hier werken experts in 

projectmanagement. Deze experts bewegen zich binnen 

projecten in de infrastructuur, gebiedsontwikkeling en de 

energiesector. Opdrachtgevers krijgen een oplossing op maat. 

Opgesteld door de beste specialisten. Qua ervaring en expertise 

én qua mentaliteit en energie. 

In 2005 werd Balance onderdeel van Hudson Highland Group Inc. 

Hudson is deelnemer aan het “UN Global Compact”, een strategisch 

beleidsinitiatief voor bedrijven die zich inzetten voor aanpassing van 

hun bedrijfsactiviteiten en strategieën. Ze doen dit  op basis van tien 

universeel aanvaarde principes op het gebied van mensenrechten, 

arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie.  

Op 7 mei 2015 werd Balance opnieuw een zelfstandig bedrijf. Door als 

zelfstandige organisatie verder te gaan, kunnen we ons helemaal 

richten op de voor onze omgeving belangrijke zaken. 

Balance is al 20  jaar onderdeel van deze samenleving. Aandacht voor 

de duurzaamheidsaspecten vormt dan ook een integraal onderdeel van 

onze  dagelijkse bedrijfsvoering. Balance gaat daarmee verder dan 

alleen het leveren van de juiste professional aan de opdrachtgever. 

Balance geeft invulling aan een gezonde en veilige werkomgeving voor 

haar professionals. Wij nemen maatregelen om de milieu impact te 

verkleinen en wij dragen positief bij aan onze maatschappij. 

Het MVO beleid van Balance berust op drie pijlers: 

1. Mens 

2. Milieu 

3. Maatschappij 

Dit verslag geeft weer wat wij in 2014 en 2015 hebben gerealiseerd op 

elk van deze drie pijlers. Tot slot geven wij een vooruitblik op wat 2016 

en 2017 gaan brengen. Door het verslag te publiceren legt Balance 

verantwoording af aan de maatschappij, de stakeholders. 

 

 

 

 

 

Arjen Schutte 

Algemeen directeur 

 

Wie wij 
zijn 

 

 
 

Arjen Schutte 

algemeen directeur 
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Mensen 

 
 

 

 

People are our asset, asset are our people’ 

Balance is een organisatie voor en door mensen. Balance ziet het niet alleen 

als haar verantwoording te zorgen voor haar medewerkers, maar ook aandacht 

te schenken aan de ontwikkeling en het welzijn van mensen in haar omgeving. 

Niet alleen melden wij in dit verslag de specifieke acties en maatregelen die 

genomen zijn, maar ook de meer vanzelfsprekende  maatregelen die juist 

vanwege die vanzelfsprekendheid soms extra aandacht nodig hebben.  
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Gezondheid en veiligheid op het werk 

Net als iedere onderneming in Nederland is Balance verplicht haar werknemers een gezonde en 

veilige werkplek te bieden. Logisch! Dus gaan wij verder dan dat! Zo krijgen onze werknemers 

gratis fruit op al onze kantoren.    

Balance werkt aan de vitaliteit, loyaliteit en betrokkenheid van haar werknemers. Wij handelen 

in het belang van ons personeel en willen een positieve invloed hebben op hun leven! 

 

 

Sportevents 

Jaarlijks bieden wij onze werknemers dan ook 

de mogelijkheid om mee te doen in 

verschillende sportieve events. Op deze 

manier stimuleren wij een vitaal en sportief 

leven. Wij zijn trots op alle sportieve 

deelnemers die het maximale uit zichzelf 

halen en optimaal presteren! 

 

Zo is Balance trouwe deelnemer aan de 

Sylvestercross op 31 december. In 2015 

deden wij voor de 6e keer mee aan de 35ste 

Sylvestercross. Het parcours is extra zwaar 

want de acht kilometer wordt gelopen in de 

Soesterduinen over onverharde bospaden en duinzand.  

Ons snelste team eindigde in 2014 zelfs als kampioen in de business run competitie!  

 

Sportevents 2014 -2015 

2014 

 1e plaats op de Sylvestercross 

 Rock & Run Amsterdam 

 Jan Jansen Classic 

 
 

 
2015 

 Jan Jansen classic  

 Sylvestercross  

 Dubble-mixed Tennistoernooi 
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Persoonlijke ontwikkeling medewerkers 

Het individuele en collectieve intellectuele kapitaal van de medewerkers vormt de backbone 

van de organisatie. Dit is dan ook verankerd in onze kernwaarde Wisdom.  

Wij investeren in onze medewerker door evenementen te organiseren waarin wij  mensen 

samen brengen. Interactie met de juiste mensen leidt tot nieuwe inzichten en frisse ideeën. En 

dat leidt weer tot persoonlijke ontwikkeling en innovatie.  

 Expertmeetings: Meerdere keren per jaar komen projectconsultants met dezelfde 

expertise bij elkaar om de nieuwste methodieken, best practices en meer te delen. Zo 

brengen ze zichzelf én elkaar verder in het vak.  

 

 Kennisbijeenkomsten: Om kennis te delen met diverse doelgroepen worden er 

regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waar een thema centraal staat. Specialisten 

vertellen hier alles wat je moet weten over bijvoorbeeld 'Privacy' en 'Social Return on 

Investment'.  

  

 Masterclass: Een spreker die een zaal vol Balance opdrachtgevers en medewerkers 

moeiteloos meeneemt in zijn of haar verhaal. Met een afsluitende borrel om bij te komen 

en na te praten. Masters zijn bijvoorbeeld; Daan Roosegaarde, Adjiedj Bakas, Paul 

Rosenmöller, Pierre Bokma en Coen Verbraak. 

 

 Stageview: 4 zalen, 8 modules, 200 deelnemers. Tijdens Stageview worden de 

ontwikkelingen uit een specifiek vakgebied gepresenteerd en uitgediept. Maar ook de 

eigen rol daarin komt aan bod met modules voor adviesvaardigheden of 

leiderschapskwaliteiten. Het programma biedt volop gelegenheid om andere deelnemers te 

leren kennen en verse inzichten te delen of te toetsen.  

 

   

http://www.balance.nl/over-ons/missie-kernwaarden
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Milieu 
 

 

 

Milieuverbetering is een verantwoordelijkheid van ons allemaal! 

Om het milieu een vaste plaats in de dienstverlening te geven, is Balance in 2010 

gecertificeerd volgens de ISO 14001 norm. Balance streeft naar een permanente verbetering 

van de milieuprestaties van de organisatie.  

In onze Milieubeleidsverklaring staan onze uitgangspunten en daden overzichtelijk bij elkaar. 

De belangrijkste onderdelen van het milieuprogramma van Balance zijn: 

 Duurzame huisvesting 

 Mobiliteit 

 Inkoop en verbruik van kantoorartikelen 

 Duurzame dienstverlening. 

 

 

 

 

http://www.balance.nl/Portals/balance/Images/content/milieubeleid-website-balance.pdf
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Duurzame huisvesting 

De aard van de dienstverlening van Balance brengt 

met zich mee dat de meeste werkzaamheden 

plaatsvinden in een kantooromgeving.  

Na de verhuizing van kantoor Rotterdam naar de 

duurzame Westerlaantoren in 2012, is in 2014 onze 

vestiging in Amsterdam verhuisd naar het A-Label 

‘Up Office Building”, pal aan het IJ.  

Het Up office building heeft in 2015 de BREEAM 

excellent status verkregen! 

In 2015 heeft Balance op alle kantoren invulling 

gegeven aan ‘het nieuwe werken’. Alle panden zijn 

voorzien van flexplekken. Daarnaast hebben de 

medewerkers de mogelijkheid om thuis te werken. Voor het gebruik van eigen apparatuur 

krijgen onze werknemers dan ook een Bring-Your-Own-Device vergoeding.  Deze mogelijkheid 

tot thuiswerken scheelt reiskilometers en draagt daardoor bij aan de Co2 reductie.  

Alle ICT-middelen, zoals pc’s, laptops en multi-functionals worden waar mogelijk duurzaam 

gebruikt. Printen doen we standaard dubbelzijdig en alle werkplekken zijn In 2015 voorzien van 

energiezuinige thinstations. Ook krijgt iedere medewerker tijdens ons introductieprogramma 

uitleg hoe papier- en energieverbruik zoveel mogelijk wordt beperkt (bijvoorbeeld 

computer/lampen uit te schakelen na gebruik/einde van de werkdag).  

 

 

Key Performance Indicatoren 2014 2015 

 Kantoor Arnhem is ultimo 2014 voorzien van een HRE 

verwarmingsinstallatie.  
√ √ 

 Het totale gasverbruik is eind 2015, met 10% verminderd -10% -31% 

 Het gasverbruik daalt per m2 per vestiging met 1% per jaar.  +3% -36% 

 100% van het energieverbruik van Balance is groen.  2/3 2/3 

 Het elektriciteitsverbruik in KwH is ultimo 2015 gedaald met 10%. -9% -17% 

 Eind 2015 zijn alle panden voorzien van duurzame verlichting. √ √ 
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Mobiliteit 

In de bedrijfsvoering van Balance veroorzaakt mobiliteit de grootste impact op het milieu. 

Mobiliteit is daarom de grootste pijler binnen het milieuprogramma van Balance.  

Het mobiliteitsplan van Balance bestaat uit de volgende onderdelen:  

Lokaal wonen en werken  

Balance streeft er naar om lokaal wonen en werken mogelijk te maken en hierdoor de 

vervoersbewegingen te reduceren. Balance werkt vanuit meerdere vestigingen. 

Door te werken met meerdere vestigingen is een betere match te maken tussen  

woonplaats van de werknemers en de werklocatie en hierdoor de  

vervoersbewegingen van de professionals significant te reduceren.  

Stimuleren openbaar vervoer en de fiets 

Al sinds de oprichting van Balance is de standaard inzake woon-werkverkeer dat alle gemaakte 

reiskosten met het openbaar vervoer 100% vergoed worden.  Op elk kantoor zijn “Balance-

bikes” beschikbaar voor de medewerkers voor binnenstedelijke trajecten in Amsterdam, 

Rotterdam en Arnhem. In 2014 en 2015 is het gebruik van de Balance Bike enorm achter 

gebleven op doelstelling, daarom zetten wij de komende jaren extra middelen in om het 

gebruik van de Balance bike te stimuleren.  

Leaseauto’s 

Al vanaf 2010 hanteren wij een duurzaam 

bedrijfsautoreglement. Medewerkers kunnen enkel auto’s 

leasen met een A of B label. Daarnaast bevat het 

reglement CO2 normen voor de leaseauto’s en is er een 

bonus/malus regeling met de leasemaatschappij 

overeengekomen op basis van de totale CO2 uitstoot.  

Leaseautorijders van Balance hebben daarnaast met de tankpas niet alleen de mogelijkheid om 

te tanken maar ook het boeken van een treinreis of OV–fiets kan met deze zogenoemde 

“Mobility Mix”. 

 

 

Key Performance Indicatoren 2014 2015 

 Voor elke vlucht (100%) wordt Co2 gecompenseerd. 100% 100% 

 De Co2-uitstoot van het leasewagenpark moet met 5% per jaar dalen. -1% -6% 

 Eind 2015 bestaat het leasewagenpark uit 95% A&B label auto's. 95% 99% 

 Jaarlijkse stijging van 5% van het aantal “Balance bikes-kilometers” 0% 0% 

 

  

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6sZDGiafNAhVH2xoKHclaCiUQjRwIBw&url=https://twitter.com/stekkerbak&bvm=bv.124272578,d.d2s&psig=AFQjCNF8biLE9CnokYpGYJfbtBcsI_e9wg&ust=1465978311315736
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Inkoop en verbruik kantoorartikelen 

In de kantoren van Balance worden veel 

kantoorartikelen gebruikt zoals papier, inkt, pennen en 

andere artikelen.  

De leveranciers die deze en andere producten of 

diensten leveren beoordelen wij jaarlijks op de mate 

waarin zij continu aandacht geven aan het milieu in hun 

diensten aan Balance. Op deze wijze maakt Balance zich 

sterk voor het verduurzamen van de hele keten! 

 

Om de impact op het milieu te verkleinen neemt Balance standaard de volgende maatregelen: 

 Alle producten worden waar mogelijk milieuvriendelijk ingekocht.  

 Balance gebruikt enkel chloorvrij papier van FSC kwaliteit.  

 Balance heeft in 2015 geïnvesteerd in een nieuwe IT-infrastructuur. In 2016 worden al 

onze bedrijfsprocessen gedigitaliseerd, zodat we nog zo min mogelijk papier en andere 

benodigdheden verbruiken.  

 Bij elke printopdracht wordt standaard dubbelzijdig geprint. Daarnaast dient elke 

printopdracht bij de printer te worden bevestigd, waardoor het aantal 

onnodige printopdrachten is gereduceerd met 20%! 

 Evenementen organiseren wij in zogenoemde Green-Key locaties, zoals 

een van onze standaard locaties; Boerderij Mereveld. 

 

 

Key Performance Indicatoren 2014 2015 

 Het totaal aantal printopdrachten is ultimo 31-12-2015 met 20% verminderd. - 9% - 20% 

 Het gebruik van standaard blanco papier is verminderd met 10%.  -53%  -59% 

 Eind 2015 koopt Balance 95% duurzame kantoorartikelen in.  94% 90% 

 60% van onze leveranciers heeft een duurzame bedrijfsvoering. 59% 68% 
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Duurzame dienstverlening  

In alles richten we ons op de lange termijn. In onze processen en dagelijkse gang van zaken, 

maar zeker ook in onze dienstverlening aan opdrachtgevers.  

Voorbeelden van onze duurzame initiatieven uit 2014 en 2015 zijn: 

Nationaal Warmtecongres (2014/2015) 

Balance deelt als partner haar kennis in de warmteketen. Het congres is al zes jaar 

hét nationale platform voor de sector. Er komen specialisten bij elkaar van alle 

betrokken partijen in de warmte en energie: van ministeries, agentschappen, 

provincies en gemeenten tot aan spelers binnen onder meer; 

warmte(distributie), woningbouw, afvalverwerking, technologie en 

financiering. Meer weten? Informatie over het Warmtecongres, is hier te 

vinden.  

Gedragscode ESCo (2015)  

Met de ondertekening van de gedragscode van het ESCo netwerk in 2015 geeft 

Balance een boost aan de uitrol van ESCo’s en draagt daarmee bij aan de 

verduurzaming van Nederland. Deze gedragscode is opgesteld door het onafhankelijke ESCo 

netwerk en creëert vertrouwen bij de potentiële gebruikers van ESCo. Lees hier meer over de 

gedragscode. 

Universiteit in UK doet beroep op Nederlandse duurzaamheidservaring (2015)  

In 2015 had de Universiteit van Surrey een ambitieus plan om het energieverbruik van haar 

panden te verlagen. Een belangrijke stap hierin was het vervangen van de huidige 

conventionele en decentrale energievoorziening door een duurzame centrale energie-installatie. 

Hiervoor wilde ze gebruik maken van de ervaring die Nederland heeft op het gebied van 

duurzaamheid. Balance heeft hiervoor het vastgoed van de Universiteit in kaart gebracht en de 

energiestromen gemodelleerd.  

 

Implementatie duurzame warmtenetten bij gemeenten (2014 + 2015) 

Het belang van duurzame energie- en warmtevoorzieningen in gemeenten groeit. Met expertise 

uit sectoren als de infrastructuur, gebiedsontwikkeling, water en energie ondersteunen we 

diverse gemeenten op duurzaamheids- en warmteprojecten. 

 

Zo werken we vanaf 2014 met gemeente Purmerend en het Stadsverwarmingsbedrijf aan een 

collectief duurzaam warmtenet.  Wij geven advies over de beste vorm van energievoorziening 

voor de gemeente.  

 

Balance creëerde voor de gemeente Hoogezand-Sappemeer een haalbare business case  

voor een duurzaam warmtenet. Dit warmtenet wordt van warmte voorzien door rest- 

warmte van de lokale industrie. Ook sloten we gunstige leveringscontracten af en  

richtten een efficiënte projectorganisatie op om risico’s beheersbaar te maken. 

  

http://www.balance.nl/nationalewarmtecongres#.V1pnKrsS_mg
http://www.balance.nl/denken-delen/actueel/postid/906/duurzaamheid-bevorderen-met-tekenen-gedragscode-esco#.V2Jmcf5f1HQ
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Maatschappij 
 

 

 

Ontwikkelen    +  Versterken   +   Verbinden 

Balance is zich bewust van de verantwoordelijkheid om de maatschappij waarin 

wij ons begeven, te ontwikkelen en te versterken. Balance wil haar 

maatschappelijke betrokkenheid uitdragen en verbinding maken met de 

mensen in onze samenleving. 

De twee pijlers waar Balance invloed op kan uitoefenen zijn: 

 Gemeenschappelijke ontwikkeling 

 Sponsoring en maatschappelijke initiatieven 

 

 

http://www.reginacoeli.nl/blog/gebaren-lezen-in-het-frans.html
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Gemeenschappelijke ontwikkeling  

Social Return 

In 2014 heeft Balance een Social Return Beleid opgesteld waarin onze uitgangspunten en 

doelstellingen zijn verwoord. Dat beleid start met de problematiek dat het voor een grote groep 

mensen, momenteel heel moeilijk is om werk te vinden en/of werkervaring op te doen. Deze 

mensen willen wij helpen een nieuwe weg in te slaan, zodat zij het door hen gewenste 

carrièrepad toch kunnen bewandelen.  

 

Omdat de opgave voor Balance ingewikkeld is, hebben wij advies gezocht bij een extern 

adviseur op het gebied van MVO- en Social Return trajecten. In een project, gestart in 2014, 

zijn verschillende activiteiten ondernomen. Zo zijn onze functieprofielen geanalyseerd en 

gekoppeld aan verschillende vormen van arbeidsbeperkingen.  

Vanuit het project zijn eveneens klantgesprekken gevoerd om  te achterhalen welke 

vorderingen er op het gebied van SROI worden gemaakt en om in gesprek te gaan over 

mogelijke leerwerkplekken.  

 

In 2015 hebben wij voor verschillende vacatures naast ons normale 

werving en selectie proces, een proces gevolgd om specifiek 

kandidaten uit de SROI doelgroep te werven.  Er zijn dan ook 

verschillende gesprekken gevoerd met potentiele kandidaten. Twee 

kandidaten uit een langdurige WW-situatie zijn bij ons in dienst 

getreden. 

Middels verschillende stages zorgen wij ervoor dat er voldoende mogelijkheden zijn voor 

ontwikkeling en opleidingsplaatsen. Balance werkt regelmatig samen met Universiteiten en 

Hogescholen o.a. door stageplekken en afstudeermogelijkheden aan te bieden binnen de eigen 

organisatie. Tevens worden er in samenspraak met opdrachtgevers onderzoeks- en 

afstudeermogelijkheden gecreëerd, waarbij studenten onder leiding en begeleiding van senior 

professionals hun onderzoek kunnen verrichten. Gedurende het jaar hebben Balance en 

Hudson tezamen minimaal 6 stageplekken beschikbaar, dit zijn stages voor HBO en WO 

studenten. Voor de meeste MBO-stages voldoet onze organisatie niet aan de eisen van de 

opleiding, omdat wij geen passende werkzaamheden kunnen bieden, met uitzondering van 

onze afdeling Administratie.  In 2015 heeft een jonge dame met een auditieve beperking stage 

gelopen bij onze Administratie, gevolgd door een tijdelijk contract. 

 

Resultaten 

 2014 2015 

 Stageplaatsen MBO + HBO +WO. 6 7 

 Langdurig WW 1 1 

 Indiensttreding personeel 65+ 0 1 

 Aantal medewerkers met arbeidsbeperking 1 1 

http://www.balance.nl/Portals/balance/Social%20Return%20beleid%202014.pdf
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Career Program 

Balance is altijd op zoek naar goede professionals met ambitie en de bereidheid om te leren. 

Balance werft enerzijds naar ervaren professionals maar in onze Career Programs bieden wij 

onervaren high potentials (met of zonder startkwalificatie), omscholing én een extra opstap in 

hun startende carrière. Het Career Program vergroot de carrièrekansen voor de deelnemers 

aanzienlijk. Na het voltooien ervan, kunnen de meeste professionals direct aan de slag als 

projectplanner, projectcontroller, projectanalist, assistent projectleider of adviseur 

risicomanagement. 

Het Career Program biedt een praktijkgericht opleidingstraject. Niet alleen de gangbare 

projectmethodieken, -systemen en -tools worden behandeld. Ook is er veel aandacht voor 

communicatievaardigheden. Zo leer je als deelnemer hoe je een (project) omgeving kan sturen 

en beïnvloeden. In 2014 heeft er een Career Program ‘integrale projectbeheersing’ 

plaatsgevonden. Alle deelnemers hebben het traject succesvol doorlopen en hebben 

verschillende mooie opdrachten uitgevoerd! Twee van de deelnemers zijn nog steeds bij 

Balance in dienst!.  
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Sponsoring en maatschappelijke initiatieven 

Stichting Opkikker  

De oude mobiele telefoons van onze medewerkers zamelen wij in voor stichting Opkikker.  

Deze stichting zamelt oude mobiele telefoons in voor hun goede doel: z’n tweeduizend keer per 

jaar verrassen zij gezinnen met een langdurig ziek kind met een onvergetelijke “Opkikkerdag”. 

Tijdens deze dag vol ontspanning en plezier, zetten ze niet alleen het zieke kind, maar alle 

gezinsleden in het zonnetje.  

 

Oude Laptops 

Ook onze oude laptops krijgen een tweede leven. Via stichting United worden ze nu gebruikt 

door middelbare scholieren en voor patiëntenregistratie in een laboratorium in 

Ghana. Stichting United zet zich in voor het verbeteren van de scholing en gezondheidszorg in 

Ghana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir-vHCn6fNAhVB2xoKHRJjAVUQjRwIBw&url=http://www.mobieltjesactie.nl/&psig=AFQjCNHU28wb3YsaeStoMa68vSsfL0NstQ&ust=1465984362701252
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Vooruitblik op 2016-2017  

 

2016 en 2017 beloven mooie duurzame en maatschappelijk verantwoorde jaren te gaan 

worden! De focus in ons MVO beleid zal de komende jaren verbreden naar de volgende zeven 

kernthema’s. Dit zijn de zeven thema’s uit het ISO duurzaamheidsnorm waaraan wij ons willen 

gaan conformeren en op laten certificeren (ISO 26000) 

 

 Behoorlijk bestuur 

 Mensenrecht 

 Arbeidspraktijk 

 Milieu 

 Eerlijk zakendoen 

 Klantaangelegenheden 

 Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap 

 

Traineeship  

Daarnaast starten we in 2016 met onze eerste traineeship! Dit is een uitdagende en snelle 

route naar een impactvolle positie bij de grote duurzame energie-, bouw-, water- en 

infrastructuurprojecten die Nederland rijk is. Balance trekt twee jaar uit om de net 

afgestudeerde High Potentials te laten groeien naar een positie als zelfstandig consultant 

 

Sponsoring + Events 

Het eerste nieuwe hardloopevent staat al gepland! Meerdere teams van Balance doen mee met 

de business run van het EK Atletiek (2016). Met inschrijving voor de Brooks 10K Champions 

Run steun je automatisch de Johan Cruyff Foundation.. De Cruyff Foundation brengt jeugd 

in beweging. Door sport en spel worden kinderen fitter, leren ze met elkaar om te gaan en 

ontwikkelen ze zichzelf. De Cruyff Foundation brengt elke week meer dan 100.000 kinderen 

wereldwijd in beweging dankzij de meer dan 200 Cruyff Courts, de meer dan 200 basisscholen 

met een Schoolplein14 en door de ondersteuning van sportprojecten en activiteiten voor 

gehandicapte kinderen. 
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