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Wereldwijde overstromingsrisico’s, 
dichtslibbende steden, energiebronnen 
die opraken. Voorbeelden van opgaven 
waarvoor we in deze tijd staan. Als advies- 
en ingenieursbureau kunnen en willen 
wij met onze expertise een belangrijke 
bijdrage leveren aan het oplossen van deze 
problemen en daarmee bijdragen aan de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de 
Verenigde Naties.

Missie
Onze missie luidt: ‘Witteveen+Bos levert 
adviezen en ontwerpen op het gebied 
van water, infrastructuur, milieu en bouw. 
Wij zetten onze topexpertise in om 
complexe vraagstukken op te lossen en 
zijn een betrokken partner voor onze 
opdrachtgevers. Wij hechten aan onze 
onafhankelijkheid en de bedrijfscultuur 
waarin elke medewerker het beste uit 
zichzelf haalt, de talenten ten volle benut en 
maximale klantwaarde biedt’.

Visie
Witteveen+Bos wil een advies- en 
ingenieursbureau van topklasse zijn, omdat 
wij ervan overtuigd zijn dat dat nodig is 
om duurzame oplossingen te vinden voor 
de uitdagingen van deze tijd. Topklasse 
betekent voor ons dat wij zelf willen 
beschikken over hoogwaardige kennis en 
blijven innoveren, dat wij samenwerken 
met deskundige partners en dat wij werken 
in een cultuur van ondernemerschap 
en vertrouwen. Wij vinden het daarbij 
essentieel dat ons handelen zich kenmerkt 
door onze kritische kwaliteitskenmerken: 
deskundig, betrouwbaar en betrokken.

Opdrachtgevers
Zowel private als publieke partijen 
schakelen ons in bij de opgaven waarvoor 
zij staan. Wij adviseren aannemers, 
ingenieurs- en architectenbureaus, 
energie- en drinkwaterbedrijven, spoor- 
en havenautoriteiten en de industrie. In 
de publieke sector werken wij voor de 
rijksoverheid, provincies, gemeenten 
en waterschappen. De vraagstukken 
waaraan wij werken betreffen de hele keten 
van beleid en ontwerp tot contractering 
en uitvoeringsbegeleiding. Wij streven 
naar duurzame relaties met onze 
opdrachtgevers, zodat we ons zo goed 
mogelijk in de behoeften en verwachtingen 
van onze opdrachtgevers kunnen 
verplaatsen en maximale toegevoegde 
waarde kunnen leveren.

Kennis en innovatie
In de kern draait ons werk om kennis: 
de juiste kennis bij elkaar brengen om 
uitdagende problemen op het gebied 
van water, infrastructuur, milieu en 
bouw op te lossen. We leggen de lat 
hoog. State-of-the-art-kennis begint 
bij velen van ons met echte liefde voor 
het vak. Onze medewerkers willen 
alles weten op hun vakgebied, van 
geotechniek tot werktuigbouwkunde, van 
watermanagement tot omgevingsrecht. 
Door kennis te delen, te ontwikkelen en 
wereldwijd in te zetten creëren wij steeds 
opnieuw betere oplossingen in de projecten 
van onze opdrachtgevers.

Duurzame samenwerking
Vraagstukken waaraan wij werken worden 
steeds groter en complexer. Om tot 
duurzame oplossingen te komen, werken 
collega’s met verschillende achtergronden 
wereldwijd integraal samen. We gaan altijd 
op zoek naar het beste team. We werken 
daarom ook regelmatig samen met externe 
partijen, op projectbasis en in structurele 
samenwerkingsverbanden met collega-
bureaus en complementaire organisaties.

Ondernemerschap en vertrouwen
Ruimte voor ondernemerschap en 
vertrouwen typeren onze cultuur. We gaan 
informeel met elkaar om en medewerkers 
voelen zich betrokken bij de organisatie. 
Met elkaar zijn we Witteveen+Bos, 
wereldwijd verbonden. Het is essentieel 
dat iedereen kan en mag doen waar hij 
of zij goed in is en dat we een omgeving 
bieden waarin wij creativiteit en innovatie 
stimuleren. Door voornamelijk autonoom 
te groeien behouden wij onze identiteit en 
borgen wij onze cultuur.

Organisatie
De leiding van Witteveen+Bos N.V. is in 
handen van de directie. De Raad van 
Commissarissen ziet erop toe dat de 
dagelijkse leiding zorgvuldig gebeurt. 
Met ruim 1.000 collega’s opereren 
we dichtbij onze opdrachtgevers, 
projecten, samenwerkingspartners en 
de arbeidsmarkt. Dit doen we vanuit 
kantoren in elf landen, waaronder zes 
in Nederland. De Ondernemingsraad 
behartigt de belangen van alle 
medewerkers die in Nederland in dienst 
zijn. In andere landen behartigen andere 
personeelsvertegenwoordigingen de 
belangen van onze medewerkers. 

MISSIE, VISIE EN STRATEGIE Kleine organisatie-eenheden, onze 
ruim dertig product-marktcombinaties 
(PMC’s), zijn verantwoordelijk voor 
(nieuwe) opdrachten en ondernemerschap. 
De PMC’s zijn geclusterd binnen 
vier business lines met de volgende 
kennisgebieden: Delta’s, kusten en rivieren, 
Energie, water en milieu, Gebouwde 
omgeving en Infrastructuur en mobiliteit. 
Wereldwijd vormen de business lines een 
matrixstructuur met de regio’s. Op deze 
manier werken collega’s vanuit diverse 
landen en met verschillende disciplines in 
een netwerk samen in projecten. Voor de 
beste oplossing komen kennis en ervaring 
wereldwijd samen.

Bedrijfscode
Wij werken wereldwijd voor en met 
verschillende stakeholders: de 
samenleving, opdrachtgevers en 
zakenrelaties, ons bedrijf als geheel en 
collega’s. Alle Witteveen+Bos’ers staan in 
voor de verantwoordelijkheden tegenover 
onze stakeholders. Samen kunnen wij 
onze missie en visie vervullen. Het gedrag 
van iedere individuele Witteveen+Bos’er 
kan daarbij het verschil maken. In onze 
bedrijfscode staan onze principes en wijze 
van zakendoen beschreven, inclusief de 
verantwoordelijkheden die wij gezamenlijk 
en individueel hebben tegenover al onze 
stakeholders. De bedrijfscode is naast onze 
waarden en overtuigingen gebaseerd op de 
tien principes van de United Nations Global 
Compact en de OESO-richtlijnen voor 
Multinationale Ondernemingen.

Ons eigen bureau
Witteveen+Bos heeft een bijzondere 
eigendomsstructuur. Met ons 
participatiesysteem zijn de aandelen 
sinds 1992 volledig in handen van onze 
medewerkers. Het systeem is vitaal en 
vormt een belangrijke stimulans voor 
betrokkenheid en ondernemerschap. 
Wij streven jaarlijks naar een gezonde 
financiële basis met een stabiele winst. De 
winst wordt jaarlijks volledig uitgekeerd via 
een winstuitkering voor alle medewerkers 
en dividend voor de aandeelhouders. Deze 
wijze van winstdeling onderstreept een 
diepe overtuiging: met elkaar maken wij het 
succes van Witteveen+Bos mogelijk, dus 
mag iedereen meedelen in dat succes.



Onze missie is tweeledig: wij lossen complexe 
vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, 
milieu en bouw op en willen daarnaast dat iedere 
medewerker het beste uit zichzelf haalt. Samen 
met onze interne en externe stakeholders hebben 
we onderzocht welke concrete doelen we daaraan 
kunnen verbinden.

Materialiteitsanalyse
Om onze doelen te bepalen, hebben we een 
materialiteitsanalyse uitgevoerd. Interne en externe 
stakeholders hebben onze bijdrage aan belangrijke 
maatschappelijke opgaven onderzocht. De resultaten 
van deze analyse zijn vertaald naar de duurzame 
ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Het 
resultaat is een materialiteitsmatrix die aangeeft 
wat onze mogelijke impact is en waar onze huidige 
impact ligt. Uit de materialiteitsmatrix volgen vier 
hoofddoelen: 

- Waarde toevoegen in projecten
Het uitvoeren van projecten is ons primaire proces. 
Wij kunnen de meeste impact realiseren in de 
projecten door duurzame oplossingen te bieden. 
Onze duurzame ontwerpprincipes zijn een belangrijk 
middel om onze bijdrage te maximaliseren en 
duurzaamheid daadwerkelijk vorm te geven. Daarom 
wegen we in alle projecten het gebruik van deze 
principes af. 

- Talenten ontwikkelen
Wij willen een goede werkgever zijn door te zorgen 
voor maximale talentontwikkeling en diversiteit. We 
blijven inzetten op het opleiden en ontwikkelen van 
toptalent. Uit de materialiteitsanalyse volgt ook dat we 
kunnen bijdragen aan doelen als kwaliteitsonderwijs 
en eerlijk werk. Dit doen wij door de toestroom naar 
technische opleidingen te vergroten en bij te dragen 
aan kwalitatief goed technisch onderwijs. 

- Waarde toevoegen via bedrijfsvoering
Als bedrijf kunnen wij met onze eigen 
bedrijfsprocessen een bijdrage leveren aan de doelen 
verantwoorde consumptie en productie, klimaatactie 
en samenwerking voor de doelen. Het verduurzamen 
van onze mobiliteit, reductie van onze CO2-uitstoot 
en bevordering van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen in de keten zijn belangrijke pijlers.

- Economische waarde creëren
Wij hebben als bedrijf de mogelijkheid om te zorgen 
voor economische groei. Goede financiële resultaten 
zijn nodig om voldoende ruimte te hebben voor 
innovatie en andere nieuwe ontwikkelingen en te 
kunnen investeren in mensen. Wij streven dan ook 
naar een gezonde netto winstmarge van minimaal 8 % 
per jaar en een jaarlijkse groei van 3 tot 5 %, zowel in 
personele omvang als in omzet.

DOELEN

Beweeg mee met de natuur
Natuurlijke processen die impact kunnen hebben op een project worden benut om het 
ontwerp te versterken. Met behulp van een systeemanalyse beschouwen we het project in 
ruimere context. We brengen dominante processen in beeld, identificeren sleutelfactoren 
waarmee we deze processen kunnen beïnvloeden en identificeren effectieve maatregelen. 

Haal het maximale uit de bron
Vanuit het Trias-principe beperken en optimaliseren we het gebruik van energie en 
grondstoffen. Samen met de keten werken we aan het verminderen van de vraag, het 
gebruik van oneindige bronnen en het verstandig gebruik van eindige bronnen. 

Afval is grondstof
We kiezen voor een circulaire aanpak in projecten door het sluiten van energie- en 
materiaalkringlopen. Zowel binnen het project als naar de omgeving. We stellen 
materiaalhergebruiksplannen op en ontwerpen recycle- en opwaarderingsroutes op basis 
van de hele levenscyclus. 

Haal meer uit het ontwerp
Bij het multifunctioneel ontwerpen gaan we op zoek naar extra functies en een maximale 
combinatie van functies, die eenvoudig extra voordelen bieden. We creëren grotere 
maatschappelijke meerwaarde door deze extra functies op te sporen en inzichtelijk te 
maken hoe deze optimaal verwezenlijkt kunnen worden.

Ontwerp voor nu en later
Een toekomstbestendig ontwerp is eenvoudig aan te passen aan veranderende 
omstandigheden bijvoorbeeld door klimaatveranderingen of andere behoeften van mensen. 
Levenscyclusanalyses en toekomstfunctieanalyses maken deze omstandigheden inzichtelijk 
en maken het mogelijk om het ontwerp later eenvoudig aan te passen. 

Werken met de omgeving 
We werken samen met (alle) stakeholders aan de inrichting van de leefomgeving. Doordat 
zij kennis en ervaring inbrengen, worden het probleemoplossend vermogen en het 
draagvlak van het plan en het proces vergroot. 

Combineer technische en maatschappelijke maatregelen
Maatschappelijk ontwerpen betekent dat we technische en maatschappelijke maatregelen 
combineren om te zorgen dat projectdoelen daadwerkelijk worden bereikt. We kijken of 
gedragsmaatregelen een aanvulling zijn op of alternatief zijn voor het realiseren van het 
projectdoel of welke sociaaleconomische hindernissen het projectdoel in de weg staan.

DUURZAME ONTWERPPRINCIPES

Om de waarde in projecten te vergroten hebben wij zeven duurzame ontwerpprincipes vastgesteld. In al onze 
projecten wordt de toepassing van deze principes afgewogen. Op deze manier kunnen wij bijdragen aan de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen als goede gezondheid en welzijn van de mens, schoon drinkwater en riolering, 
duurzame energie, goede infrastructuur, duurzame steden, verantwoord gebruik van bronnen, leven onder water, 
leven op het land en samenwerking om de doelen te bereiken.



Onze business line Delta’s, kusten 
en rivieren richt zich op uitdagingen 
in gebieden waar land en water 
samenkomen. Om tot duurzame 
oplossingen te komen kiezen wij 
voor een integrale aanpak. Daarbij 
worden veiligheid, natuur, economie 
en leefbaarheid gecombineerd. Met 
duurzame inzet van middelen leggen wij 
de nadruk op het anticiperen op potentieel 
onveilige situaties. Deltagebieden zijn 
illustratief voor de cruciale rol van het 
water ten opzichte van het land. Veiligheid 
is hier niet vanzelfsprekend. De ultieme 
uitdaging is het realiseren van veiligheid 

in laaggelegen gebieden en het behoud 
van hoge natuurwaarden te verenigen met 
economische groei en duurzame stedelijke 
ontwikkeling. Wij opereren wereldwijd 
en zetten state-of-the-art-kennis in 
op het gebied van deltatechnologie, 
waterveiligheid, waterbouw, ecologie en 
watermanagement. Onze kennis hebben 
wij bijvoorbeeld geëxporteerd naar 
omvangrijke en complexe deltagebieden in 
Bangladesh en Indonesië.

Wij hebben expertise opgebouwd in onder 
meer:
-   waterbouw
-   geotechniek
-   hoogwaterbescherming
-   kust- en rivierwaterbouw
-   hydrodynamica en morfologie
-   havenontwikkeling en -constructies
-   haveninrichting
-   nautische veiligheid
-   baggertechnologie
-   watermanagement
-   stedelijk water en riolering
-   wateroverlast en veiligheid
-   ecologie.

Voor de business line Energie, water en 
milieu staan duurzaamheid, gezondheid 
en veiligheid centraal. Belangrijk 
uitgangspunt is een leefbare omgeving 
met duurzame beschikbaarheid en gebruik 
van water, energie en grondstoffen. 
Witteveen+Bos helpt met haar projecten 
mee aan een gezond en veilig leefmilieu, 
voldoende schoon water, energiezuinige 
productieprocessen, een gezond 
ecologisch systeem en duurzame winning 
van energie. Dit maakt economische groei 
en vooruitgang mogelijk.

Vanuit de sterke thuisbasis in Nederland 
zetten wij onze kennis wereldwijd 
in. In Afrika en Azië werken we veel 
aan de verbetering van de afval- en 
drinkwatersituatie. Voor de olie- en 
gasindustrie werken wij met onze expertise 
op het gebied van waterengineering en 
asset management aan het optimaliseren 
van de productie. Bij de aanpak van de 
afvalproblematiek en de sanering van 
verontreinigde gebieden helpt onze 
koppositie in Nederland op het gebied van 
milieuadvies om de meest succesvolle 
oplossingen te bieden.

De business line Energie, water en 
milieu is op vele werkgebieden actief, de 
belangrijkste zijn:
-   afvalwater
-   drinkwater
-   lucht- en omgevingskwaliteit
-   grondstoffen
-   asset management
-   energie en klimaat
-   bodemkwaliteit en afval
-   informatietechnologie
-   procesautomatisering
-   veiligheid.

DELTA’S, KUSTEN EN RIVIEREN

Veiligheid in deltagebieden

ENERGIE, WATER EN MILIEU

Welzijn van mens, natuur en aarde



Het plannen en ontwerpen van een 
leefbaar, veerkrachtig en duurzaam 
stedelijk gebied is de belangrijkste 
opgave van onze business line Gebouwde 
omgeving. De wereldbevolking groeit sterk 
en het aantal mensen dat in steden woont, 
neemt relatief nog meer toe. Economische 
en recreatieve activiteiten concentreren 
zich steeds meer in en rondom steden. 
Deze al dan niet geplande urbanisatie 
kan leiden tot achteruitgang van de 
leefbaarheid. Maatregelen zijn nodig, met 
name op het gebied van wateroverlast, 
drinkwatertekort, achteruitgang van 
de luchtkwaliteit, hittestress, slechte 
bereikbaarheid en (geluid-)hinder, alsmede 

transformatie van gebieden en gebouwen. 
Wij kijken integraal naar de ontwerpopgaven 
in de stad. De toekomstige opgaven 
vergen kennis van nieuwe technologieën 
en een continu innovatieproces. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de ontwikkelingen rond 
klimaatadaptatie, het toepassen van 
duurzame materialen, het slim omgaan 
met energie en het modelleren in 3D. 
Projecten op het gebied van gezonde 
en veerkrachtige steden omvatten 
vraagstukken uiteenlopend van complexe 
gebiedsontwikkeling tot transformatie 
van gebouwen en van masterplanning 
tot begeleiding van de uitvoering van 
civieltechnische werken.

Wij bieden passende oplossingen in een 
groot aantal disciplines, zoals:
-   gebouwontwerpen
-   stedelijke (her)ontwikkeling
-   stedelijke mobiliteit
-   stedelijke watersystemen
-   klimaatadaptatie
-   integrale civieltechnische advisering
-   contractvorming en -management
-   planstudies en m.e.r.
-   omgevingsrecht
-   vergunningen
-   procesmanagement
-   omgevingsmanagement.

De business line Infrastructuur en 
mobiliteit ondersteunt onze 
opdrachtgevers bij de verbetering van 
bereikbaarheid en mobiliteit. Dat doen we 
met duurzame, veilige en economische 
oplossingen voor alle vervoersstructuren. 
Wij adviseren in alle fasen van projecten 
op het gebied van infrastructurele 
constructies, ondergronds bouwen, 
tunnelveiligheid, railinfrastructuur, verkeer 
en vervoer, en wegen. Onze integrale 
aanpak en hoogwaardige expertise zorgen 
voor optimale advisering en maken van 
ons een goede samenwerkingspartner. 

Na de investeringen van de afgelopen 
decennia is er in Nederland sprake van 
een lichte verschuiving van aanleg naar 
beheer en onderhoud van infrastructuur. 
Ook de ontwikkelingen op het gebied 
van elektrisch en inductief rijden en het 
spoorboekloze treinverkeer hebben volop 
onze aandacht. Internationaal ontstaat 
door de verstedelijking een grotere 
verplaatsingsbehoefte. Vooral in Zuidoost-
Azië en Zuid- en Midden-Amerika is 
er veel vraag naar waterkruisingen, 
tunneloplossingen en technieken voor 
ondergronds bouwen. 

De expertises die in projecten worden 
ingezet, zijn onder meer:
-   verkeer en wegen
-   infraconstructies
-   ondergrondse infrastructuur
-   railinfrastructuur
-   kunstwerken railinfra
-   kosten- en risicomanagement
-   technische installaties
-   geïntegreerde contracten
-   proces- en projectmanagement.

GEBOUWDE OMGEVING

Leefbare en duurzame steden

INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT 

Groeiende verplaatsingsbehoefte



PROJECTEN

Onderstaand een korte omschrijving 
van een aantal icoonprojecten waarbij 
Witteveen+Bos is of was betrokken.
  
+ Consultancycontract Fehmarnbelt-tunnel 
Vaste oeververbinding tussen Denemarken en 
Duitsland, met de langste afgezonken tunnel ter 
wereld. 

+ Vestdijk Eindhoven
Ontwerp online informatieplatform herinrichting 
belangrijke doorgangsweg centrumgebied.

+ Zuidasdok Amsterdam
Planuitwerking en voorbereiding grootschalige 
stedelijke ontwikkeling.

+ Windpark Eemshaven
Verkenning diverse alternatieven met 
milieueffectenstudie.

+ Versterken kustlijn Java
Haalbaarheidsstudie en advisering zandsuppletie 
en aanleg polders.

+ 3D-betonprinten Dubai
Engineering eerste 3D-geprinte gebouw ter 
wereld.

+ Herbestemming gebouwen Den Haag
Herbestemmingsplan met maatschappelijke 
baten voor leegstaande gebouwen.

+ Drinkwatervoorziening Afrika
Verbeteren waterinfrastructuur grensgebied 
Congo, Rwanda en Uganda.

+ Croeselaan Utrecht
Herinrichting met duurzame ontwerpprincipes tot 
toekomstbestendige straat.

+ Oosterweelverbinding Antwerpen
Ontwerp, vergunningen, bestekken en 
begeleiding voor een van de grootste Europese 
infrastructuurprojecten.

+ Versterken Markermeerdijken
Oplossing op maat met veel innovaties, zoals de 
Dijken-op-Veen-methode.

+ Infrastructuur Inverness
Verbetering fiets- en voetgangersnetwerk voor 
groene hoofdstad van Schotland.

+ Rioolwaterzuivering Utrecht
Innovatief, robuust ontwerp met maximale 
flexibiliteit in binnenstedelijk gebied.

+ Cargo Transportation Route Kazachstan
Ontwerp transportroute van Kaspische Zee naar 
Tengiz olieveld.

+ Gebiedsontwikkeling Maasvlakte 2
Advisering diepzeekade, wegontsluiting en 
70 hectare landaanwinning voor nieuw Offshore 
Center.

+ Landaanwinning Indonesië
Ontwerp, contractvorming en supervisie kustzone 
Makassar, Centre Point of Indonesia.

+ Dijkvesterking Limburg
Ondersteuning waterschap versterking veertien 
dijktrajecten met meekoppelkansen.

+ Zonnepanelen Waternet Amsterdam
Advisering aanbesteding en contractvorm 
100.000 zonnepanelen op drink- en 
afvalwaterinstallaties.

+ Fietsinfrastructuur Singapore
Planvorming en ontwerp fietsnetwerk in Ang Mo 
Kio district.

+ Waarde regenwoud Borneo
Waardering ecosysteem regenwoud basis voor 
duurzamer landgebruik. 

+ Innovatieprogramma Drenthe
Raamcontract met provincie Drenthe om 
duurzaamheidsambities te realiseren.

+ Nieuwe haven Columbia
Technische en nautische haalbaarheidsstudie 
naar mogelijke nieuwe haven in Barranquilla.

+ Afvalwaterzuivering Kazachstan
Ontwerp, realisatie en assistentie bij opstart 
Wastewater Treatment Facility.

+ Jaarbeursplein Utrecht
Integraal en dialooggericht ontwerp 
Jaarbeursplein en ondergrondse parkeergarage.

+ Nieuwe scheepswerf Kazachstan
Ontwerp van nieuwe werf bij Kuryk aan de 
Kaspische zee.

+ Sanering industriegebied India
Aanpak bodemsanering en waterkwaliteit van 
industriegebied met kwetsbaar merengebied als 
achterland.

+ Deltaplan voor Bangladesh
Integraal plan voor waterveiligheid en 
waterkwaliteit.

+ Recycling afvalwater Iran
Volledig hergebruik van afvalwater staalfabriek in 
Isfahan. 

+ Kustmodellering Ghana
Hydrodynamisch model voor de gehele kust van 
Ghana.

+ Drinkwaterzuivering Ghana
Nieuwe zuivering met capaciteit van vijf miljoen 
m3 per jaar.

+ Masterplan Jakarta
Ontwikkeling van Jakarta Coastal Development 
Strategy ter bescherming tegen grootschalige 
overstromingen.

+ Duurzame ontwikkeling Ivoorkust
Advisering rond project Abidjan Sustainable 
Urban Development.

+ Veiligheid kustlijn België
Toetsing veiligheid Belgische kust met 
geavanceerde rekenmodellen.

+ Landaanwinning Sulawesi
Ontwerp, aanbesteding en directievoering
aanleg kunstmatige eilanden.

+ Gasloze woonwijk Amsterdam
Haalbaarheidsstudie naar klimaatneutrale 
nieuwe woonwijk.



Projecten Witteveen+Bos
Kantoren Witteveen+Bos (19)
Regio-indeling50 - 80 110 - 140 > 3.000 projecten

PROJECTEN

Per 31 december 2016:

Nederland 3.085 projecten
Afrika, Europa en Amerika 279 projecten
CIS-landen 33 projecten 
Midden-Oosten 21 projecten
Zuidoost-Azië en Australië 102 projecten 1 - 4 4 - 10 10 - 20 20 - 50

Rusland

Letland

Kazachstan (3 kantoren)

Dubai

Vietnam

Singapore

Indonesië

Nederland (6 kantoren)
Verenigd Koninkrijk

België (2 kantoren)

Ghana Midden-Oosten

Zuidoost-Azië en Australië

Afrika, Europa en Amerika

CIS-landen



www.witteveenbos.com


