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GRI  rapportage 2017 
 
Eind 2016 heeft de ANWB besloten om niet langer een separaat, door een accountant geverifieerd 
maatschappelijk verslag te publiceren. Het bereik van dit verslag bleek in de praktijk erg klein. De ANWB doet 
veel op het gebied van MVO en wil hierover continue communiceren met haar leden en andere 
belanghebbenden. Wij publiceren onze maatschappelijke informatie op anwb.nl. Daarnaast stellen we jaarlijks 
een GRI rapportage op, dit, waarmee we rapporteren op basis van de voor ons materiele aspecten en 
indicatoren. Dit jaar doen we dit voor het eerst volgens de GRI Standards. 
 
In onderstaande tabel verwijzen wij met hyperlinks naar de online maatschappelijke informatie en naar 
verschillende paragrafen in de ANWB jaarrekening 2017, te vinden op https://www.anwb.nl/over-
anwb/jaarstukken-vereniging-en-bedrijf.  

GRI 
Code 

Indicator Verwijzing 

Algemene indicatoren 

Organisatieprofiel 

102-1 Naam van de 
organisatie 

ANWB B.V. 

102-2 Voornaamste merken, 
producten en/of 
diensten 

ANWB Jaarrekening 2017, 2.1.5. Kernactiviteiten 
https://www.anwb.nl/over-anwb/kernactiviteiten 

102-3 Locatie van het 
hoofdkantoor  

Wassenaarseweg 220, 2596 EC Den Haag 

102-4 Het aantal landen waar 
de organisatie actief is  

De ANWB is primair actief in Nederland. 

102-5 Eigendomsstructuur en 
rechtsvorm 

ANWB Jaarrekening 2017, 2.1.3. Samenhang vereniging en bedrijf. 

102-6 Afzetmarkten  De ANWB biedt haar producten en diensten op de consumentenmarkt aan via verschillende kanalen. 
Ook zakelijke klanten worden op diverse manieren bediend. Zowel aan leden als aan niet-leden en 
zakelijke partners worden diensten en producten geleverd 

102-7 Omvang van de 
verslaggevende 
organisatie 

ANWB Jaarrekening 2017, 2.1.1. Kerncijfers 

102-8 Samenstelling 
medewerkersbestand 

ANWB Jaarrekening 2017, Aantal personeelsleden van de ANWB BV en de meegeconsolideerde 
bedrijven, p. 60. 
Het gemiddeld personeelsbestand van de medewerkers in dienst van de ANWB en haar 
dochterbedrijven in FTE was over het jaar als volgt samengesteld: 3773 FTE, waarvan 3303 FTE eigen 
vast personeel en 470 FTE eigen tijdelijk personeel. Van het genoemde aantal werknemers zijn 33 FTE 
werkzaam buiten Nederland (2016: 35).  

http://www.anwb.nl/over-anwb/verantwoord-ondernemen
https://www.anwb.nl/over-anwb/jaarstukken-vereniging-en-bedrijf
https://www.anwb.nl/over-anwb/jaarstukken-vereniging-en-bedrijf
https://www.anwb.nl/over-anwb/kernactiviteiten
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102-9 Beschrijving van de 
toeleveringsketen van 
de organisatie 

De ANWB kent een grote variëteit aan bedrijfsactiviteiten en is daarmee in meerdere ketens actief. Talloze 
en van aard zeer verschillende toeleveranciers en afnemers zijn onderdeel van deze ketens. Zo koopt de 
ANWB bijvoorbeeld Wegenwachtauto’s in en wordt er door de Alarmcentrale hulp ingekocht voor mensen 
die in het buitenland in de problemen zijn geraakt.  

Meer over ons inkoopbeleid is te lezen op:https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-
bedrijf/verantwoord-ondernemen/ketenverantwoordelijkheid 
 
https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/zaken-doen-met-anwb 
 
Proces van waardecreatie 

De ANWB onderkent dat zij invloed kan uitoefenen op de andere spelers in de keten en op de spelers die 
actief zijn op de werkterreinen van de ANWB. Deze invloed wordt medebepaald door de omvang van het 
ledental. Het doel van de ANWB is het creëren van waarde door in overleg met haar leden hun belangen 
te behartigen op het gebied van recreatie, toerisme, verkeer en vervoer. Dat uit zich enerzijds door het 
aanbieden van voor de leden aantrekkelijke producten en diensten, anderzijds door de meningen en de 
wensen van haar leden bij andere partijen onder de aandacht te brengen. Om dit te kunnen doen gebruikt 
ANWB verschillende vormen van kapitaal als input (zie afbeelding hieronder). Met onze activiteiten 
voegen wij waarde toe op de gebieden van mobiliteit, hulpverlening, verkeersveiligheid, en vrije tijd 
(output in de vorm van geproduceerd, sociaal en menselijk kapitaal). 

 

102-10 Significante 
veranderingen tijdens 
de verslagperiode 

De deelneming in Pin High Golf Travel BV is per 1 januari 2017 verkocht. (ANWB Jaarrekening 2017, p.71) 
Verder zijn de vennootschappen ANWB Test- en Trainingscentrum Beheer BV (en de Vof), België Reizen 
Beheer BV en Wecruise BV in 2017 geliquideerd.  
www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/organisatie/organisatiestructuur/overzicht-deelnemingen 
 
Er hebben zich afgelopen jaar geen veranderingen voorgedaan in definities en meetmethodes, zie 
https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/transparantie 
 

102-11 Toepassing van het 
voorzorgsprincipe  

https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/anwb-en-het-milieu  

102-12 Extern ontwikkelde 
economische, milieu en 
sociale handvesten 

ANWB Jaarrekening 2017, 2.1.6. ANWB Plan 2020+ 
https://www.anwb.nl/over-anwb/doelstelling 
https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/mvo-beleid 
De ANWB onderschrijft de OESO-richtlijnen voor verantwoord ondernemen. 

102-13 Lidmaatschappen van 
verenigingen en 
(intern)nationale 
belangenorganisaties 

De ANWB is lid van de volgende verenigingen en organisaties: 
Fédération Internationale de l’Automobile (FIA, Region I) 
VNO-NCW 
Fonds Slachtofferhulp 

https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/ketenverantwoordelijkheid
https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/ketenverantwoordelijkheid
https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/zaken-doen-met-anwb
http://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/organisatie/organisatiestructuur/overzicht-deelnemingen
https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/transparantie
https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/anwb-en-het-milieu
https://www.anwb.nl/over-anwb/doelstelling
https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/mvo-beleid
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Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) 
 
De ANWB-touroperators zijn alle lid van de ANVR. 

Strategie 

102-14 Verklaring van de 
hoogste 
beslissingsbevoegde  

ANWB Jaarrekening 2017 

Ethiek en integriteit 

102-16 Beschrijving van de door 
de organisatie 
gehanteerde waarden, 
principes, standaarden 
en gedragsnormen, 
zoals een gedragscode 

https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/mvo-beleid 
 
ANWB jaarrekening 2017, p.24 

Bestuursstructuur 

102-18 De bestuursstructuur 
van het hoogste 
bestuurslichaam en de 
commissies die 
verantwoordelijk zijn 
voor de besluitvorming 
ten aanzien van sociale, 
milieu en economische 
impact 

ANWB Jaarrekening 2017, 3. Bericht van de Raad van Commissarissen van ANWB BV, p. 29-33 
 
 
 
De ANWB wordt bestuurd door negen directieleden van wie er drie tevens statutair bestuurder zijn. 
(Jaarrekening 2017, p.26). Op https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-
bedrijf/organisatie/organisatiestructuur/bestuur-en-structuur zijn hun profielen weergegeven. 
 
Aanvullende informatie is te vinden op: 
https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/mvo-beleid 
 

Overleg met belanghebbenden 

102-40 Lijst van groepen 
belanghebbenden die de 
organisatie heeft 
betrokken 

ANWB's stakeholder groepen, gerangschikt op relevantie voor de gehele organisatie, zijn: 
• Leden en Bondsraad 
• Medewerkers 
• Toeleveranciers 
• Zakelijke partners (m.u.v. toeleveranciers) 
• Niet-zakelijke relaties op de terreinen mobiliteit en vrije tijd die voor de ANWB van belang zijn, zoals 
overheden, brancheorganisaties, NGO’s en kennisinstellingen. 
• Niet-leden 

102-41 Werknemers onder CAO  Naar schatting valt 85% van de werknemers onder de CAO.  

102-42 Uitgangspunten voor de 
inventarisatie en 
selectie van 
belanghebbenden 

Bijlage 1 
 

102-43 Wijze waarop 
belanghebbenden 
worden betrokken 

Bijlage 1 
 

102-44 Belangrijkste 
onderwerpen uit het 
overleg met 
stakeholders   

Bijlage 1 
 

Verslaggevingsprofiel 

102-45 Overzicht van alle 
ondernemingen die in 
de geconsolideerde 
jaarrekening zijn 
opgenomen  

ANWB Jaarrekening 2017, p. 71. 
www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/organisatie/organisatiestructuur/overzicht-deelnemingen 
 
De volgende aan de ANWB gelieerde entiteiten, bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen brengen 
separaat een regulier jaarverslag of jaarrekening uit: Reis- en Rechtshulp NV, Unigarant NV/UVM 

https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/mvo-beleid
https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/organisatie/organisatiestructuur/bestuur-en-structuur
https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/organisatie/organisatiestructuur/bestuur-en-structuur
https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/mvo-beleid
http://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/organisatie/organisatiestructuur/overzicht-deelnemingen
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Verzekeringsmaatschappij NV, ANWB Fonds en ANWB Pensioenfonds.  

102-46 Proces voor het bepalen 
van de inhoud en 
afbakening  

https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/transparantie 
 
Zie ook GRI 102-47. 

102-47 Materiële onderwerpen 
die tijdens het proces 
ter bepaling van de 
inhoud van het verslag 
zijn vastgesteld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ANWB voert periodiek een materialiteitsanalyse uit. Daarbij worden sleutelfiguren binnen de 
organisatie gevraagd om thema's te rangschikken op relevantie en invloed voor de stakeholders van de 
ANWB en de organisatie zelf. De uitkomsten van deze analyse dienen als basis voor het proces ter 
bepaling van de inhoud van het Maatschappelijk Jaarverslag en de selectie van materiële onderwerpen. 
De volgende onderwerpen worden als materieel aangemerkt door de ANWB en haar stakeholders: 
duurzame mobiliteit, duurzaam toerisme, verkeersveiligheid, klimaat en CO2, en arbeidsomstandigheden 
in inkooplanden. Deze onderwerpen komen overeen met onze strategische ambities zoals geformuleerd in 
onze Ambitie 20|20+.  

102-48 Gevolgen van een 
eventuele 
herformulering  

Er hebben zich geen herformuleringen voorgedaan 

102-49 Significante 
veranderingen ten 
opzichte van vorige 
verslagperiodes  

Geen significante wijzigingen hebben plaatsgevonden in de reikwijdte en afbakening.  

102-50 Verslagperiode  De MVO-data, gepresenteerd op https://www.anwb.nl/over-anwb/verantwoord-ondernemen, hebben 

betrekking op de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. De publicatiedatum is 13 juni 

2018. 

102-51 Datum van het meest 
recente, vorige verslag 

30 juni 2017 

102-52 Verslaggevingscyclus Jaarlijks, de MVO-verslaggeving volgt de cyclus van het financiële jaarverslag (jaarrekening). 

102-53 Contactpersoon voor 
vragen over het verslag  

Heb je na het lezen van dit jaaroverzicht nog vragen over de activiteiten van de ANWB of over het MVO-
beleid, of wil je reageren op een van de onderwerpen? Neem dan contact met ons op. Monique Kruse is 
bereikbaar via mkruse@anwb.nl. Zij zal zelf helpen of naar de juiste contactpersoon verwijzen. 

102-54 GRI-toepassingsniveau  Dit verslag is opgesteld conform de GRI Standards toepassingsniveau Core 

102-56 Beleid met betrekking 
tot assurance 

https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/transparantie  
 

 

 

Materiële onderwerpen 

Managementaanpak 

103-1 Afbakening per 
materieel onderwerp 
binnen en buiten de 

https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/transparantie 
 
De afbakening en reikwijdte van deze rapportage zijn vastgesteld op basis van de materialiteitsanalyse. Dat 

https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/transparantie
https://www.anwb.nl/over-anwb/verantwoord-ondernemen
https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/transparantie
https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/transparantie


~ 6 ~ 

 

organisatie wil zeggen dat gerapporteerd wordt over de materiële onderwerpen en dat deze analyse ook de keuzes ten 
aanzien van de diepgang, afbakeningen en reikwijdte bepalen.  
 
Voor acquisities die plaatsvinden tijdens het verslagjaar geldt dat gegevens gerapporteerd dienen te 
worden vanaf het eerstvolgende volledige kalenderjaar. Desinvesteringen in de loop van de 
rapportageperiode zijn uitgesloten van rapportage. 

Markconform rendement (GRI topic: economische prestaties) 

103-1/2/3 a. Toelichting op de 
materialiteit per 
onderwerp / b. 
Omgang van het 
management / c. 
Evaluatie van de 
managementaanpak 

Een duurzaam voortbestaan van de organisatie is onlosmakelijk verbonden met gezonde economische 
prestaties. De economische prestaties hebben continue aandacht van de hoofddirectie en de financiële 
kolom. De ANWB streeft een marktconform rendement na. Door periodieke rapportage over de 
economische voortgang aan de directie en het hoger management stuurt de ANWB continue op het 
behalen van de doelstelling. Jaarlijks wordt een jaarrekening opgesteld om over de resultaten 
verantwoording af te leggen. Omdat ANWB in Nederland gevestigd is, zijn enkel de in Nederland betaalde 
belastingen significant.  

201-1 Directe economische 
waarden die zijn 
gegenereerd en 
gedistribueerd 

ANWB Jaarrekening 2017 

Klimaat door CO2-uitstoot (GRI topic: emissies) 

103-1/2/3 a. Toelichting op de 
materialiteit per 
onderwerp / b. 
Omgang van het 
management / c. 
Evaluatie van de 
managementaanpak 

De ANWB wil relevant zijn op het gebied van mobiliteit en kent daardoor bedrijfsonderdelen met een forse 
CO2- voetafdruk. Dagelijks zitten ruim 900 wegenwachtauto’s op de weg, zijn de traumahelikopters van 
Medical Air Assistance in de lucht en voeren we repatriëringvluchten uit in opdracht van onze 
Alarmcentrale. Daarnaast verbruiken we elektriciteit en gas in onze kantoorpanden en winkels. Door haar 
activiteiten is CO2-uitstoot voor de ANWB onvermijdelijk. Doelstellingen zijn gezet op het verminderen van 
de CO2-uitstoot op jaarlijkse basis met 4%.  
De ANWB gebruikt aanzienlijke hoeveelheden papier voor de productie van diverse magazines, kaarten, 
boeken en gidsen. Het papierverbruik wordt actief gemonitord evenals de bredere milieu-impact hiervan. 
Mede op basis hiervan is per tweede helft 2012 begonnen met het drukken van de Kampioen - goed voor 
een groot gedeelte van het papierverbruik - op gerecycled papier. Deze beslissing is genomen op basis van 
de resultaten van het onderzoek naar de duurzaamheid van verschillende papiersoorten. Door middel van 
het jaarlijks berekenen en vastleggen (in een informatiesysteem) van de CO2-voetafdruk wordt gemonitord 
of de doelstellingen zijn behaald. 

305-1 Directe broeikasgas 
emissies 

https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/co2-voetafdruk 
 
 

305-2 Energie indirecte 
broeikasgas emissies 

https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/co2-voetafdruk 
 

Verbonden medewerkers (GRI topic: werkgelegenheid) 

103-1/2/3 a. Toelichting op de 
materialiteit per 
onderwerp / b. 
Omgang van het 
management / c. 
Evaluatie van de 
managementaanpak 

https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/medewerkers 
 
 

402-1 Minimale termijnen 
(vastgelegd in de 
CAO) voor het 
informeren van 
werknemers en hun 
vertegenwoordigers 
over grote 
operationele 
veranderingen. 

Medewerkers van ANWB BV hebben 2 maanden opzegtermijn, bij ontslag door de werkgever is dit 2,3 of 4 
maanden, afhankelijk van het aantal genoten dienstjaren. ANWB-dochterondernemingen hanteren hun 
eigen voorwaarden. 

Welzijn medewerkers (GRI topic: gezondheid en veiligheid van medewerkers) 

103-1/2/3 a. Toelichting op de 
materialiteit per 
onderwerp / b. 
Omgang van het 
management / c. 

De ANWB hecht er veel waarde aan het welzijn van haar medewerkers.   
https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/medewerkers 
 
 

https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/co2-voetafdruk
https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/co2-voetafdruk
https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/medewerkers
https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/medewerkers
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Evaluatie van de 
managementaanpak 

403-2 Ongevallen en 
ziekteverzuim 

ANWB Jaarrekening 2017, 2.1.1 Kerncijfers 

Verkeersveiligheid (GRI topic: gemeenschap) 

103-1/2/3 a. Toelichting op de 
materialiteit per 
onderwerp / b. 
Omgang van het 
management / c. 
Evaluatie van de 
managementaanpak  

De ANWB zet zich al meer dan 130 jaar in om het verkeer voor haar leden veiliger te maken. En mede door 
de ANWB is het verkeer ook steeds veiliger geworden. Zo is het aantal verkeersdoden sinds 1994 bijna 
gehalveerd van 1200 naar 613 in 2017. Maar elke dode is er één teveel. Bovendien is het aantal 
verkeersdoden de laatste jaren juist weer toegenomen en raken er jaarlijks ook ruim 20.000 mensen ernstig 
gewond. Daarom blijft de ANWB verkeersveiligheid stimuleren door in te zetten op: veilige wegen, veilig 
gedrag en veilige voertuigen. Want als je weet dat je veilig de deur uit kan, ga je onbezorgd op weg. En daar 
spant de ANWB zich voor in. 

413-1 Aard, reikwijdte en 
effectiviteit van alle 
programma’s en 
methoden die de 
effecten van de 
activiteiten op 
gemeenschappen 
bepalen en beheren, 
waaronder vestiging, 
activiteiten en 
vertrek. 

ANWB Jaarrekening 2017, 2.2.3 Highlights 2017  

Arbeidsomstandigheden inkooplanden (GRI topic: mensenrechten leveranciers) 

103-1/2/3 a. Toelichting op de 
materialiteit per 
onderwerp / b. 
Omgang van het 
management / c. 
Evaluatie van de 
managementaanpak 

https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-
ondernemen/ketenverantwoordelijkheid 
 
 

414-1 Percentage nieuwe 
leveranciers 
gescreend op 
mensenrechten 

https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-
ondernemen/ketenverantwoordelijkheid 
 

Verbonden leden (koppeling met een topic van GRI is niet mogelijk) 

103-1/2/3 a. Toelichting op de 
materialiteit per 
onderwerp / b. 
Omgang van het 
management / c. 
Evaluatie van de 
managementaanpak 

De ANWB streeft naar 4,4 miljoen verbonden leden in 2020. Om deze doelstelling te monitoren wordt elk 
jaar het aantal ANWB-leden berekend en gerapporteerd in de jaarrekening. Om haar leden actief te 
verbinden is de ANWB constant in dialoog met haar leden en betrekt zij hen middels activiteiten. 

Eigen 
indicator 

Aantal leden  ANWB Jaarrekening 2017, 2.1.1 Kerncijfers 

Duurzame mobiliteit (GRI topic: energie) 

103-1/2/3 a. Toelichting op de 
materialiteit per 
onderwerp / b. 
Omgang van het 
management / c. 
Evaluatie van de 
managementaanpak 

De ANWB helpt haar leden al meer dan honderd jaar om in vrijheid en met plezier onderweg te zijn. Binnen 
de huidige energietransitie neemt de ANWB, als mobiliteitsdienstverlener van de toekomst, een 
voortrekkersrol bij de ontwikkeling van duurzame mobiliteit. We geven informatie en advies aan onze leden 
over duurzame vormen van mobiliteit en bieden handelingsperspectief. Dit doen we door zelf een aanbod 
van duurzame producten en diensten te ontwikkelen voor onze leden en in de belangenbehartiging te 
sturen op betaalbare vormen van duurzame mobiliteit. Tot slot inspireren we onze leden door zelf het 
goede voorbeeld te geven met duurzame keuzes in de bedrijfsvoering. 

302-5 Initiatieven ter 
verlaging van het 
indirecte 
energieverbruik en 
reeds gerealiseerde 
verlaging 

https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/mvo-beleid 
https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/anwb-en-het-milieu 
https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/co2-voetafdruk 
 
 
 

https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/ketenverantwoordelijkheid
https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/ketenverantwoordelijkheid
https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/ketenverantwoordelijkheid
https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/ketenverantwoordelijkheid
https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/mvo-beleid
https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/anwb-en-het-milieu
https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/co2-voetafdruk
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Duurzaam toerisme (GRI topic: energie) 

103-1/2/3 a. Toelichting op de 
materialiteit per 
onderwerp / b. 
Omgang van het 
management / c. 
Evaluatie van de 
managementaanpak 

https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/reizen 
 
 

302-5 Initiatieven ter 
verlaging van het 
indirecte 
energieverbruik en 
reeds gerealiseerde 
verlaging 

https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/anwb-en-het-milieu 
https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/reizen 
 
 

 

 

 

  

https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/reizen
https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/anwb-en-het-milieu
https://www.anwb.nl/over-anwb/vereniging-en-bedrijf/verantwoord-ondernemen/reizen
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Bijlage 1  

Uit de signalen blijkt dat de belangrijkste onderwerpen voor de ANWB in 2017 nog steeds de volgende zijn: duurzame 

mobiliteit, duurzaam toerisme, verkeersveiligheid, het milieu en arbeidsomstandigheden in inkooplanden. In onderstaande 

tabel staan de belangrijkste signalen samengevat incl. de reactie van ANWB hierop. 

 
Stakeholder Kanalen Belangrijkste signalen  Reactie  

ANWB-leden, 
bondsraadleden 
en niet-leden 

Leden Service Center 
Social Media 
anwb.nl 
Beurzen en evenementen 
Bondsraadoverleggen 
Ledenpanels, zoals ‘ANWB 
community’ en ‘Denk-mee-
met-de-ANWB’ 
Ledenonderzoeken 
Maatschappelijke Imago 
Monitor 
 

1. Veel weggebruikers ergeren 
zich aan en lopen gevaar 
door fietsers en 
automobilisten die zich in 
het verkeer laten afleiden  
door (social media-berichten 
op) hun mobiele telefoon. 
 

2. Veel automobilisten vinden 
de wegenbelasting (MRB) te 
hoog en onvoldoende 
sturend om files tegen te 
gaan.  
 

3. Veel recreanten vinden dat 
fiets- en wandelpaden 
onvoldoende worden 
onderhouden. 

 
4. Veel fietsers ervaren steeds 

meer drukte, irritaties en 
onveiligheid op fietspaden. 

 
5. Veel automobilisten vinden 

invoering van een tolsysteem 
in Duitsland oneerlijk, omdat 
Duitsers hun tolgeld groten-
deels terugkrijgen. 

 
6. Veel automobilisten vinden 

de regels voor milieuzones 
verwarrend. 

1. De ANWB en andere 
verkeers-
veiligheidsorganisaties en de 
overheid waarschuwen 
steeds nadrukkelijker tegen 
afleiding in het verkeer. 
 

2. De ANWB probeert geregeld 
politici te overtuigen dat een 
prijs per gereden kilometer 
eerlijker is en tot minder files 
en luchtvervuiling leidt.  
 

3. Op basis van een groot leden-
onderzoek vraagt de ANWB 
geregeld aan alle provincies 
om meer aandacht en geld 
aan hun fietspaden te 
besteden.  

 
4. Een aantal gemeenten heeft 

zich bereid verklaard ervaring 
op te doen met de ANWB-
methode ‘Verkeer in de Stad’. 

 
5. De ANWB pleit in ‘Brussel’ en 

‘Den Haag’ regelmatig voor 
een eerlijk tolsysteem voor 
de hele EU. 

 
6. De ANWB pleit ervoor dat 

alle gemeenten met 
milieuzones dezelfde regels 
en borden hanteren. 

Zakelijke partners 
en niet-zakelijke 
relaties 

Individuele gesprekken Elektrisch rijden lijkt op het punt 
te staan om door te breken qua 
techniek en prijs, maar de 
aanschaf is voor veel 
consumenten nog net te duur. 

De ANWB heeft bij de overheid 
gepleit voor een tijdelijke subsidie 
voor consumenten op de aanschaf 
van een elektrische auto.  

    

Medewerkers Ondernemingsraad 
MVO-ambassadeurs 
PIT-cyclus 
Intranet 
Great Place to Work 
Jong ANWB 

1. Medewerkers willen meer 
samen kunnen werken op 
een informele manier. 
 

2. Jonge ANWB-medewerkers 
willen graag meepraten over 
ontwikkelingsmogelijkheden 
en talentmanagement. 

 
3. Medewerkers vragen de 

ANWB om meer aandacht te 
besteden aan 
maatschappelijk 
verantwoord en betrokken 
ondernemerschap.  

1. De inrichting van de 
werkplekken wordt geregeld 
aangepast op deze en andere 
wensen. 
 

2. HR en Jong ANWB hebben 
contact hierover. Vanuit Jong 
ANWB is deelgenomen aan 
een programma voor 
potentials e.a. jonge 
medewerkers. Binnen de HR 
Strategie wordt er verder 
gewerkt aan een High 
Potential programma en 
wordt met het bestuur van 
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Jong ANWB gesproken over 
deelname aan 
netwerkbijeenkomsten. 

 
3. De afdeling ANWB Betrokken, 

verantwoordelijk voor MBO 
en MVO, is uitgebreid. 
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Bijlage 3 Begrippenlijst en rapportagedefinities 

 ACTA Franse pechhulporganisatie waarvan de ANWB aandelen houdt 

 ALC ANWB Alarmcentrale 

 ARC Europe SA 

 ARO ANWB Rijopleidingen 

 BSCI Business Social Compliance Initiative (ANWB Retail deelnemer) 

 CNG Climate Neutral Group, Klimaatneutraal Groep (partner klimaatcompensatie) 

 CO2-emissies Broeikasgas dat o.a. vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen 

 CO2 -neutraal Situatie waarbij de netto CO2 -emissies van een activiteit nihil zijn 

 COSO-ERM Model voor risicomanagementsysteem 

 Dienstreizen Totaal van zakelijke reizen gebaseerd op gedeclareerde kilometers 

 DTO Duurzaam Toeristisch Ondernemen (ANVR-programma voor touroperators) 

 Energieverbruik Hoeveelheid elektra en gas 

 FIA Federation International d’Automobile 

 FSC Papierkeurmerk 

 FTE’s Totaal aantal contractuele uren gewerkt per hoofd gedeeld door het aantal uren in een volledige week (38 

uren) 

 GHGP Green House Gas Protocol 

 GMA Global Mobility Alliance 

 GRI Global Reporting Initiative 

 KAM Kwaliteit Arbeidsomstandigheden en Milieu 

 MAA Medical Air Assistance 

 Managementposities Posities met verantwoordelijkheid voor andere medewerkers of budgethouders 

 MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

 MBO Maatschappelijk Betrokken Ondernemen 

 Netto-omzet Alle opbrengsten uit het leveren van goederen en diensten in het betreffende boekjaar, onder aftrek 

van belastingen, kortingen en dergelijke 

 Netto-resultaat Het resultaat van de netto-omzet dat overblijft na aftrek van alle kosten (directe + indirecte), 

waardemutaties en belastingen 

 NGO Niet-gouvernementele Organisatie 

 OR Ondernemingsraad 

 STAK Stichting Administratiekantoor ANWB 

 VGW Veiligheid, Gezondheid, Welzijn (commissie binnen de OR) 

 Ziekteverzuim Totaal aantal dagen verzuim ten opzichte van het aantal werkdagen 

 


