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01. Managementsamenvatting

Op basis van de resultaten van de audit beveelt het Audit Team ISO 14001:2015 certificatie aan voor Dura
Vermeer Groep N.V. op basis van de overeengekomen scope.

Er is één minor non-conformity vastgesteld tijdens dit bezoek. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld, welke is
geaccepteerd door de Lead Auditor. Waarmee deze constatering de aanbeveling voor certificatie niet in de weg
staat.
Goede performance op:
- Beleid en plannen verder te verduurzamen.
- Werken met Mki waarden en MPG verder omlaag
- Autobeleid en richting mobiliteit.
- Intensiteit van meten (audit, werkplekinspecties, Kam dashboarden).
- Enthousiasme en draagvlak van de medewerkers die gesproken zijn.

De Lead Auditor bevestigt hierbij dat de contractafspraken voor ISO 14001:2015 correct zijn. Dit geldt ook voor
veranderingen die het gevolg zijn van de resultaten van de Fase 1 audit (inclusief veranderingen in de scope van
de audit, duur van de Fase 2 audit en de duur van volgende surveillance audits).

Continu verbeteren:
Er worden diverse verbetermaatregelen genomen. Zowel organisatorisch als technisch. Veel maatregelen zijn
project gebonden. Waarbij de CO2 prestatie, de prestatie rondom het terugdringen en hergebruik van afval
bepalend zijn. Ook zijn betere Kpi's in ontwikkeling.
Assessor Name: de Kruif, Frans
- Auditees tonen een hoog bewustzijn, enthousiasme en motivatie voor duurzaamheid en milieu aangetroffen.
- Het milieu- en duurzaamheidsbeleid is aantoonbaar geïntegreerd in de strategie en de bedrijfsprocessen.
- De operationele beheersing is in het algemeen goed, als het gaat om afval en energie, good housekeeping
- Er is een sterke focus op verbetering en innovatie

Assessmentresultaat:

Aandachtsgebieden voor het senior management:

Met het huidige systeem kan niet op eenvoudige wijze worden geselecteerd op welke acties open staan en welke
normelementen hierop betrekking hebben. De HLS structuur zit nog niet in de auditmethodiek.
Een expliciete koppeling van de life cycle (bijvoorbeeld mki waarden als beheersmaatregel) naar de Mar ontbreekt.
Tudorpark; Mobiliteit en onder aanneming uit de regio niet ingevuld, Afval en hergebruik, orde en netheid verdient
meer aandacht.
Project Kil Dordrecht: milieu bewust werken staat niet in je projectplan, Geleidebiljetten zijn niet altijd correct en/ of
volledig ingevuld.
Project Zoetermeer; In een Haspel zat nog de aansluiting met een breekhamer. De Breekhamer lag op de grond en
was een gevaarlijke situatie. Na het herstellen (door de stekker uit de haspel te trekken) bleek het haspel in een
gevaarlijke situatie te verkeren.
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02. Assessmentconstateringen

Indien de eisen voor een specifieke norm afwijken van onderstaande algemene definitie dan prefereren de schema specifieke definities.

Major Nonconformity
De afwezigheid van, of het niet implementeren en onderhouden van één of meer managementsysteemelementen, of een situatie die, op basis van beschikbaar
objectief bewijs, kan resulteren in het ontstaan van gerede twijfel dat het management het volgende kan bereiken:het beleid, doelstellingen of publieke
toezeggingen van de organisatie; naleving van toepasselijke wet- en regelgeving; overeenstemming geldende klanteneisen; overeenstemming vastgestelde
auditcriteria.

Minor Nonconformity
Een bevinding die wijst op een zwakte in het geïmplementeerde en onderhouden systeem, die geen significante impact heeft op de werking van het
managementsysteem of een risico vormt voor het behalen van systeemprestaties, maar wel geadresseerd moet worden om de toekomstige werking van het
systeem te borgen.

Assessmentcriteria
(paragraaf)

ISO 14001:2015 ( 9.3 )376496_SBCAAS01Referentienum
mer

Datum 24-oktober-2019MinorGradatie

Proces / Aspect DirectieNieuwStatus

Rotterdam Airportplein 21,Rotterdam,NLLocatie(s)

Tekortkoming In de directie beoordeling is correct vermeld wat de besluitvorming is
(output). Ook in het gesprek met de directie sluit dit aan bij wat in de
directie beoordeling beschreven is.
Echter mist het documentbewijs van dit besluit door de directie.

Bewijs Het gesprek met de directie en de directie-beoordeling en het
ontbreken van het besluit over de output.

Voorgestelde correctie, corrigerende
maatregelen en termijn

In het kwartaal overleg met de RvB wordt de directiebeoordeling op
de agenda gezet. Dit is gerealiseerd voor eind van november. Dan
zal ook de directie beoordeling over 2018 worden vastgelegd.
In 2019 en de verder jaren is dit dan een standaard onderdeel van de
agenda. Oorzaak van deze omissie is het minder maken van

Eis De resultaten van de directiebeoordeling moeten onder andere
bevatten:
— conclusies over de blijvende geschiktheid, toereikendheid en
doeltreffendheid van het milieumanagementsysteem;
— beslissingen met betrekking tot kansen voor continue verbetering;
— beslissingen met betrekking tot de noodzaak voor wijzigingen in
het milieumanagementsysteem, met inbegrip van middelen;
— maatregelen, indien nodig, als milieudoelstellingen niet zijn
bereikt;
— kansen om integratie van het milieumanagementsysteem met
andere bedrijfsprocessen te verbeteren, indien nodig;
— eventuele gevolgen voor de strategische richting van de
organisatie.
De organisatie moet gedocumenteerde informatie bijhouden als
bewijs van de resultaten van de directiebeoordeling
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Voorgestelde correctie, corrigerende
maatregelen en termijn

verslagen en meer werken met actielijsten.

Correctie

Oorzaakanalyse

Corrigerende maatregel

SluitingsdatumDe implementatie van genomen
maatregel(en) is door LR gecontroleerd
en beoordeeld.
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03. Assessmentsamenvatting

Aanwezigen tijdens de Openings- en Sluitingsvergadering:
Opening en closing (21.10.2019 09:00-09:30 & 24.10.2019 16:30-17:00):
T. Baggerman (KAM coordinator).

Inleiding:
Het managementsysteem is niet gewijzigd. ontwikkelingen zijn:
- Duurzame keten verder implementeren.
- Implementeren van Toxic (omgaan met gevaarlijke stoffen).
- Opnieuw ontwikkelen van meetbare Kpi;s en doelstellingen.

PMC is ongewijzigd gebleven. Scope en FTE idem.
Risico en kansen zijn bekend en niet gemuteerd.

Het auditplan is uitgevoerd conform plan.

Dit was een certificaat vernieuwing audit, uitgevoerd op basis van de doelstellingen zoals eerder aan de klant
meegedeeld. De doelstellingen van het volgende bezoek, inclusief van toepassing zijnde bezoekspecifieke
doelstellingen (thema/focus), zijn bevestigd in het auditprogramma/plan, dat is bijgevoegd bij dit rapport.

Algemene doelstellingen voor dit bezoek:
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Assessor:SHEQ Alblas, AlexAssessment
van:

Auditee(s): Theo Baggerman
(QHSE manager)
Jurgen
Schoenmakers
(duurzaamheidsma
nager)
Nico-Wim Pol
(intern auditor)

Er is een algemene MAR en op werken een VGM plan, waarin de milieuaspecten opgenomen zijn. Life cycle is
geborgd via de MKI waarden. (zie het procesblok MKI en Dubo). Belangrijkste milieuaspecten is brandstof verbruik
en hout (doelstellingen via afdeling wagenpark en via duurzaamheidsmanager, zie de betreffende procesblokken).
Beheersing via omgevingsmanagement. Verplichting via opdrachtgever. Er is een nieuwe strategie 2019-2020.
Afhankelijk van de discipline wordt de strategie ingevuld. Bijvoorbeeld de bouw richt zich op nul op de meter en
infra meer op circulariteit. Over het totale bedrijf wordt 1 directie beoordeling gemaakt. Houden van interne audits
en opvolgen van afwijkingen en bewijsvoering daarvan. Vanuit milieu worden milieu-inspecties gedaan, De
resultaten worden verwerkt in de directiebeoordeling. Compliance vanuit wet en regelgeving via controle op de
MAR en toetsing via derde partij (BMD). Op de projecten zelf via eisen verificatie en opgelegd vanuit de
opdrachtgever (zie processen projecten).

Beoordeelde normelementen: 4.1. 4.2, 4.3, 4.4, 6, 7.5, 9 en 10.

Auditbewijs
Presentatie duurzaam bouwen 2019, Paragraaf doelstellingen en verwezenlijken van deze in activiteitenrapport
over 2018, MAR 1 oktober 2019, Strategie 2019-2020 (november 2018:duurzaamheid als kernwaarde; prioriteit is
investeren in duurzaamheid; ambitie: leidende rol te spelen in duurzaamheid, verwijzing naar sustainable
development goals UN, focus op circulariteit, CO2-reductie; doelen: CO2-reductie, hergebruik materialen, ander
ontwerp, impact op omgeving en natuur beperken, materialenpaspoort, ontwikkeling verdienmodellen <bijv.
‘leaseweg’, meer vanuit TCO en LCA-gedachte>), Jaarverslag 2018, Directiebeoordeling 2018, Milieu-inspecties,
Interne audits, BMD audit compliance wet en regelgeving en overzicht actueel 1.10.2019, Interne audit Zuiderplas
2019, Hink audit 2018, Overzicht interne audits in Relatics, 18 oktober 2019 sessie audits.- Sharepoint Dura
Vermeer -14001-pagina’s, - Dura Vermeer Groep N.V. Managementsysteem 2.0 (overall PDCA-cyclus), Dura
Vermeer beleidsverklaring, kwaliteit, arbeidsomstandigheden, milieu, 19-02-2019, - LCA Achtergrondrapport voor
Nederlandse Asfaltmengsels, versie 2, TNO, Bouwend Nederland, EcoChain, 07-02-2018 (een van de
ketenanalyses CO2-Prestatieladder), Productdashboard ecopave XL (berekening levensduur en CO2-impact asfalt
ecopave xl)

Onderwerpen en informatiebronnen:

Veel inspanning op controle door middel van audits. Veel aandacht ook voor het verder verankeren en ontwikkelen

Evaluatie en conclusies:
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van betere kpi's.
Op basis van deze audit op dit proces kan worden gesteld, dat er wordt voldaan aan de van toepassing zijnde
normelementen uit de ISO14001:2015.
Met het huidige systeem kan niet op eenvoudige wijze worden geselecteerd op welke acties open staan en welke
normelementen hierop betrekking hebben. De HLS structuur zit nog niet in de auditmethodiek.
Een expliciete koppeling van de life cycle (bijvoorbeeld mki waarden als beheersmaatregel) naar de Mar ontbreekt.
Niet-wettelijke complianceverplichtingen in het milieuaspectenregister, ontbreken.

Proces van intern auditen.

Aandachtsgebieden:

Assessor:Corperate
Communicatie.

Alblas, AlexAssessment
van:

Auditee(s): Robine de Graaf

Communicatie gericht op externe stakeholders en intern. Gericht op onder ander duurzaamheid. Er zijn 3
vernieuwingsambitie dit gevolgd worden via kern teams.  Voor duurzaamheid is er groep. Maandelijks is er overleg
over de thema’s. Meten van succes via data (google analytics). Bijdragen is meer bewustzijn en indirect meer werk.
Wat wordt gedaan via campagnes. Het gaan werken met doelstellingen en al benoemd voor de campagne
doelstellingen.
Beoordeelde normelementen: 5.2, 7.3 en 7.4.

Auditbewijs:
Certificaat ISO 14001; 2015 op de website 19.02.2019, www.duravermeer .nl/ duurzaamheid, Google analytics
(actueel 21.10.2019), Campagne; ik werk digitaal en Notulen groep overleg oktober 2019.

Onderwerpen en informatiebronnen:

Op basis van deze audit op dit proces kan worden gesteld, dat er wordt voldaan aan de van toepassing zijnde
normelementen uit de ISO14001:2015.
Goede performance!

Evaluatie en conclusies:

Geen.

Aandachtsgebieden:
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Assessor:Inkoop Alblas, AlexAssessment
van:

Auditee(s): Ruud Smits

Inkoop voor divisie infra. Voor de niet project gerelateerde inkoop. Milieuaspecten, doelstellingen, monitoren en
inkoop beleid, beoordeling. Leveranciers selectie. Risico en kansen. Contracten met SLA’s. milieuverbeteringen
implementeren bij derden. Impact vanuit wet en regelgeving, bijvoorbeeld aanwezige certificaten. Het doen van
klant audits. Het inschakelen van inkoop tijdens de aanvraag.

Beoordeelde normelementen: 8.2

Auditbewijs:
Inkoopbeleid 2018-2020 met bijdrage aan de doelstellingen, Dasboard actueel 21.10.2019, Leverancier
beoordeling Sedra Edion, Contract Van Schaik & Millenaar en Relatie aanvraag formulier Metacom.

Onderwerpen en informatiebronnen:

Op basis van deze audit op dit proces kan worden gesteld, dat er wordt voldaan aan de van toepassing zijnde
normelementen uit de ISO14001:2015.

Evaluatie en conclusies:

Geen

Aandachtsgebieden:

Assessor:OHSE
Management

Alblas, AlexAssessment
van:

Auditee(s): Fransina  Ruijgrok
(QHSE manager
Infra),
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Telefonisch interview:
Sinds 1 januari jl. is auditee in nieuwe positie van QHSE manager bezig om H&S te verbinden met Q en E. De
afdeling heeft een 14-tal QHSE-adviseurs en was voorheen erg op veiligheid gefocust. Herindeling van afdeling
heeft zich voltrokken. Iedereen wordt geacht een rol te spelen op milieugebied. In dat kader is de milieuchecklist
vaker gebruikt dan voorheen, toegepast per project of locatie.
Dat heeft geleid tot acties voor gebruik Toxic waarin informatie is verwerkt in de DV SAVE-app. Speerpunt is
gevaarlijke stoffen. Ook wordt gekeken naar vervanging van gevaarlijke stoffen door minder gevaarlijke, en
introductie van milieucontainer voor opslag gevaarlijke stoffen (incl. BHV-middelen en spill-kits).
De duurzaamheidsmanager heeft nieuwe KPI’s geformuleerd. Deze moet QHSE voortaan gaan rapporteren en
signaleren.
Duurzame keet wordt komende tijd uitgerold.
Plan is ook om MAR en RI&E te koppelen in 1 document.
Voor een effectieve communicatie blijkt het te werken om minder generieke en meer BV-specifieke maatregelen te
nemen en te communiceren.

Beoordeelde normelementen: 4.1. 4.2, 4.3, 4.4, 6, 7.5, 9 en 10.

Auditbewijs
- Afdelingsplan QHSE 18-10-2019: taken QHSE adviseur, organisatie QHSE, speerpunten, zoeken naar
alternatieven voor CMR-stoffen, verbeterde opslag volgens PGS-15, duurzame keet, voorstel KPI duurzaamheid
en veiligheid (met aandacht voor milieu, dagelijks bijgewerkt, moet in december klaar uit)
- Rapportage Q2 RDO QHSE (22 audits, met met name op milieugebied: ontbrekende productinformatiebladen,
geen keuringsregistraties, geen lekbakken)
- Dura  Vermeer app: voor melding incidenten, werkplekinstructiekaart met eisen voor opslag en
milieumaatregelen, brandveiligheid.
- Activiteitenverslag 2018, artikel duurzame keet
- Flipover Gevaarlijke stoffen, 18-10-2019: minder dieselgebruik, CMR, PGS-15 (milieucontainer), separaat milieu
(voor grote projecten, los van VGM-plan)
- Gespreksverslag Dura Vermeer & D&F Consulting, over campagne gevaarlijke stoffen
- Trendanalyse inspecties: milieu scoort laag, vooral door orde & netheid (begaanbaarheid, afval), opslag
gevaarlijke stoffen. Krijgt aandacht in toolbox-meetings.
- Toolbox orde & netheid (zit in DV Save app

Onderwerpen en informatiebronnen:

Op basis van deze audit op dit proces kan worden gesteld, dat er wordt voldaan aan de van toepassing zijnde
normelementen uit de ISO14001:2015.

Evaluatie en conclusies:

Geen

Aandachtsgebieden:

Form: MSBSF43000_rev01 - MMYY Report Report: RQA9432056/376496 - 24-oktober-2019 Page 11



Assessor:Asfalt project Alblas, AlexAssessment
van:

Auditee(s): Henk den Ouden
(disciplineleider
asfalt)

Auditee werkt voor DV Infra, afdeling landelijke projecten, uitgeleend aan regionale projecten. Asfalt wordt sinds
kort centraal gecoördineerd.
Voorheen werd gas- en dieselolie gebruikt om asfaltmachines schoon te maken. Dat mag niet meer vanwege
arbeidsomstandigheden en milieu. Er moest een alternatief komen. Daarvoor is eerst anti-plak als minder
schadelijk alternatief gebruikt. Er kwamen echter gezondheidsklachten over het gebruik, met name door heet i.p.v.
koud gebruik. Zoektocht naar alternatief heeft 5 alternatieven gevonden, die qua veiligheid, gezondheid en milieu
verantwoord zijn op basis van veiligheidsinformatie en die nu worden uitgetest bij 6 asfaltploegen. De testen zijn nu
gaande. Eind van het jaar moet het resultaat duidelijk zijn.

Beoordeelde normelementen: 6.1.3, 8.1, 9.1 en 10.

Auditbewijs:
Onderzoek Arbo-Unie over vergelijking van diesel en anti-plak, juli 2019

Onderwerpen en informatiebronnen:

Op basis van deze audit op dit proces kan worden gesteld, dat er wordt voldaan aan de van toepassing zijnde
normelementen uit de ISO14001:2015.

Evaluatie en conclusies:

Geen

Aandachtsgebieden:
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Assessor:DV Autobeheer Alblas, AlexAssessment
van:

Auditee(s): Michel Darhorts
(directeur) en
Danielle van
Velzen
(teamleider).

Organisatie van autobeheer. Dura Vermeer heeft een vraag stuk over mobiliteit. Dura Vermeer heeft een 1800
auto’s in eigen beheer. Dura Vermeer autobeheer is de lease maatschappij van Dura Vermeer. Schadeherstel,
onderhoud en reparatie is uitbesteed aan alleen erkende dealers. Het faciliteren van een bandenspanningsmeter.
De organisatie is ca 11 medewerkers groot. Autoregeling en mobiliteitsregeling. Relatie met de CO2 footprint.
Beleid is geen diesels, CO2 staffel voor benzine auto’s en toeslag kleiner rijden. Verzorgen van de inkoop,
brandstof administratie. Veelal administratieve functies. Initiatief nemen voor bewustwording campagnes. Mensen
met een elektrische auto hebben geen eigen bijdrage. Voldoen aan wettelijke eisen en beleid en tender. Bijsturen
van afwijkende gedrag van het autogebruik via de eigen werkmaatschappijen. Pechhulp is uitbesteed aan de
ANWB.

Beoordeelde normelementen (4.1, 4.2, 5, 6, 7.3, 8.1, 8.2, 9, 10)

Auditbewijs:
Mobiliteitsregeling  1 april 2019, Mail aan medewerkers over het nieuwe beleid, Brandstof overzicht (tbv CO2)
20.09.2019, Interne audit 9/ 10/ 2019.

Onderwerpen en informatiebronnen:

Op basis van deze audit op dit proces kan worden gesteld, dat er wordt voldaan aan de van toepassing zijnde
normelementen uit de ISO14001:2015.

Evaluatie en conclusies:

Geen.

Aandachtsgebieden:
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Assessor:Afdeling productie
binnen BV midden
West Bouw.

Alblas, AlexAssessment
van:

Auditee(s): Jaco Plompen

Productie start nadat project is gegund en vergund. Dan onderdeel van het voorbereidingsproces.  Verantwoording
voor het team voor productie, welke zorgt voor (BIM) engineering en uitvoering. Uitbesteding van werken. Het doen
van de kwaliteitscontrole. Milieuaspecten zijn gebruik hout, afval reductie. Impact van wet en regelgeving.
Doelstellingen zijn op het gebied van afval en gebruik hout. Op termijn meer invulling op circulair. Monitoren op het
KAM dashboard. Ook is er een weekstart. Per project inventarisatie gevaarlijke stoffen. Het houden van een
compliance audit.

Beoordeelde normelementen: 4.2, 5, 6, 9, 10

Auditbewijs:
Beleidsplan 2020 op koers, Kam Dasboard actueel 22.10.19, Analyse van afval september 2019, Checklist DVIC
24.09.2019

Onderwerpen en informatiebronnen:

Op basis van deze audit op dit proces kan worden gesteld, dat er wordt voldaan aan de van toepassing zijnde
normelementen uit de ISO14001:2015.

Evaluatie en conclusies:

Geen.

Aandachtsgebieden:
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Assessor:Project Tudor Alblas, AlexAssessment
van:

Auditee(s): Guideon Noordzij
(bouwplaatsmange
r)
Marco Kock
(projectleider).

Onderwerpen: Milieuaspecten, Impact van wet en regelgeving. Milieuaspecten zijn, translocatie, machines en
brandstof, Flora en fauna, oplevering bouwrijp, trillingen en hinder, project in eigen beheer, gebruik gevaarlijk
stoffen. Meer digitaal werken.  Het doen van werkplek inspecties. Keuze van onderaannemers. Op het werk, orde
en netheid. Beoordeling dmv rondgang (ook gelet op brandblus voorzieningen en NEN 3140 keuringen).

Beoordeelde normelementen: 4.1. 4.2, 4.3, 4.4, 6, 7.5, 9 en 10.

Auditbewijs:
Project introductie boekje 2019, Lijst toxic 2019, Wat te doen bij Milieu incidenten 2019, Werkplekinspecties
september 2019, Toolbox september 2019, Standaard groene stroom, Score hergebruik periode t/m september
2019.

Onderwerpen en informatiebronnen:

Op basis van deze audit op dit proces kan worden gesteld, dat er wordt voldaan aan de van toepassing zijnde
normelementen uit de ISO14001:2015.
Wel aandacht voor orde en netheid noodzakelijk.
Er is geen aandacht voor mobiliteit en regionaal onder aanneming.

Evaluatie en conclusies:

Orde netheid is onvoldoende.

Aandachtsgebieden:
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Assessor:Project Kil
Dordrecht

Alblas, AlexAssessment
van:

Auditee(s): Fons Stevens
(hoofd uitvoerder)

Toelichting op de werkzaamheden; het aanbrengen van voorbelasten, dichten sloten, en egaliseren. Zand per
schip, uitkomende grond terug de sloot in en afdekken. Opdrachtgever ingenieursbureau via de gemeente
Dordrecht. Milieuaspecten zijn flora en fauna, beheer van grondstromen, kwaliteit grond en bodem. Het doen van
omgevingsmanagement. Duurzame keet, met stroom aansluiting. Aanwezig zijn van de bestaande
bodemverontreiniging.  Energie en brandstof verbruik door materieel, minimaliseren door rijplaten. Het doen en
opvolgen van resultaten uit VGM inspecties. Controle op VCA en VHIB van onderaannemers.

Beoordeelde normelementen (6.1.3, 8.1, 8.2, 9, 10)

Auditbewijs:
Projectplan 18.06.2019 en addendum flora en fauna, Afvoer verontreinigde gronde en uitkeuring, IJking
21.10.2019, VIHB nummer Vof zanddijk, VGM inspectie 16.10.2019, Checklist Milieu 17.10.2019, Toxic kaarten
nav wpi 16.01.2019.

Onderwerpen en informatiebronnen:

Op basis van deze audit op dit proces kan worden gesteld, dat er wordt voldaan aan de van toepassing zijnde
normelementen uit de ISO14001:2015.

Evaluatie en conclusies:

Milieu bewust werken staat niet in je projectplan.
Let op correct en volledig invullen van geleidebiljetten.

Aandachtsgebieden:
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Assessor:Project
Stadhuistoren.

Alblas, AlexAssessment
van:

Auditee(s): Pieter-Jan Licht
(Veiligheidscoordin
ator)
Johan van
Bokhoven
(Hoofduitvoerder).
Sander Bartles
(bedrijfsleider)

Transformatie van stadhuistoren. Naar luxe appartementen. Omgevingsmanagement met omwonenden.
Milieuaspecten, Flora en Fauna. Sloop en opbouw. Brandstof verbruik. Mobiliteit en afval scheiding. MPG waarde
gebouw. Minimaliseren kraan bewegingen, Duurzame keet, Toxic , keuze in bekistingolie. VGM plan.  Beoordeling
Orde/ netheid. Het doe van werkplekinspectie. Beoordeling en selectie van leveranciers. Van toepassing zijnde wet
en regelgeving. Registreren en afhandelen milieu incidenten. Interne audit.

Beoordeelde normelementen (6.1.3, 8.1, 8.2, 9, 10)

Auditbewijs:
Toestemming stads archeoloog, Kam dashboard actueel 23.10.19, Projectplan 23.05.2019, Beoordelingsapp
actueel 23.10.2018, Mailtje van Enrico klem beoordeling klant 16 oktober 2019, Project introductie boekje, Brief
omgevingsdienst en ecologisch werkprotocol, Milieu incident 21.05.2019 en afhandeling.
Interne audit 3 maart 18 en 3 juli 2019.

Onderwerpen en informatiebronnen:

Op basis van deze audit op dit proces kan worden gesteld, dat er wordt voldaan aan de van toepassing zijnde
normelementen uit de ISO14001:2015.

Evaluatie en conclusies:

Geen.

Aandachtsgebieden:
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Assessor:Directie Alblas, AlexAssessment
van:

Auditee(s): Lowick Barg (CFO)

Risico en kansen, Beleid en strategie. Sturen vanuit verleden op operationeel excellence. Bewustwording via
campagnes. Uitstraling en compliance. Verduurzamen van asfalt centrales. Impact van wet en regelgeving.
Stappen van de afgelopen periode is naar tevredenheid gegaan. Toereikendheid middelen is meer dan tevreden.
Oordeel over het functioneren van het systeem. Gaan aanpassen van de kpi’s.

Auditbewijs:
Strategie 2019-2021, Directiebeoordeling over 2018.

Onderwerpen en informatiebronnen:

De afgelopen periode is naar verwachting resultaat geboekt op milieu. Draagvlak en middelen zijn hiertoe
toereikend. Risico en kansen zijn goed bekende en hierop wordt goed geacteerd.
Wat ontbreekt is een documentbewijs vanuit de directie over de gedane uitspraak over het functioneren van het
managementsysteem.
Verder kan basis van deze audit op dit proces worden gesteld, dat er wordt voldaan aan de van toepassing zijnde
normelementen uit de ISO14001:2015.

Evaluatie en conclusies:

Zie non conformatie over document bewijs over de output van de directiebeoordeling.

Aandachtsgebieden:

Assessor:HR Alblas, AlexAssessment
van:

Auditee(s): Alfred Boot (HR
directeur)
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Competentie en bewust zijn van medewerkers. Impact en relatie met andere organisatie onderdelen. Beleid voor
aantrekken van de goede mensen. Uit ontwikkelen van het merk Dura Vermeer. Afspraken over sociaal return. Het
meten van het proces door middel van een interne audit. Medewerkers worden beoordeeld op een competentie
set. Hierin staat niet perse iets over bewust zijn. Bewustzijn wordt bewerkstelligd middels campagnes via
communicatie. Er is een opleidingen en functie huis. Via de academie, LMS.

Beoordeelde normelementen: 7.2 en 7.3

Auditbewijs:
Strategie 2019-2021, HR beleid/ agenda  september 2019, Interne audit 2018-10-15, Overzicht trainingen
academie, onder andere BHV, milieurecht, VCA.

Onderwerpen en informatiebronnen:

Op basis van deze audit op dit proces kan worden gesteld, dat er wordt voldaan aan de van toepassing zijnde
normelementen uit de ISO14001:2015.

Evaluatie en conclusies:

Geen

Aandachtsgebieden:

Assessor:Locatie
Karspeldreef,
Amsterdam ZO
(Infra)

Alblas, AlexAssessment
van:

Auditee(s): Theo Baggerman
(milieumanager
QHSE), Naoual
Elidrissi (QHSE-
medewerker Infra
NW), Marcel Vega
(hoofduitvoerder),
Niels van Leeuwen
(uitvoerder), Michel
van Diepen (BLVC
coördinator,
projectcoördinator,
contractmanager)
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- Keet-update 9 (met aandacht voor duurzame recyclebare veiligheidschoenen)
- Rondgang wegwerk Maanhof Driemond: veel elektrisch gereedschap, standalone keet (met zonnepanelen en
hybride benzine aggregaat), absorptiekorrels aanwezig, generator voor shovel van onderaannemer goedgekeurd
conform PGS-30, afvoer oude wegbedekking van betonstenen wordt gerecycled
- Rondgang locatie: dieseltank met HVO biodiesel, absorptiekorrels, extra lekvoorziening bij vulpunt.
- BHV-pas N. van Leeuwen
- BLVC Uitvoeringsplan WRM Maanhof Driemond, 22-08-2019 (BLVC: Bereikbaarheid Leefbaarheid Veiligheid
Communicatie)
- Mail van gemeente Amsterdam, Afronden WIOR aanvraag 20193422 Maanhof 22 Dura Vermeer, 27-08-2019
- WIOR-vergunning coördinatienr. 20193422, Maanhof 22, gemeente Amsterdam, 28-08-2019
- Projectplan Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu, Samenwerkingsovereenkomst EL Amsterdam ZO, 10-09-
2019: inclusief VGM-inspecties, overzicht gevaarlijke stoffen, beheersing milieuaspecten tijdens de uitvoering
(opslag gevaarlijke stoffen, bodembeschermende maatregelen, omgaan met afval, overlastpreventie),
milieuklachten, afvalontdoening, alarmkaart ‘Hoe te handelen bij specifieke milieu-incidenten’
- Nieuwsbrief werkzaamheden Maanhof, 16-10-2019 (t.b.v. bewoners, incl. aandacht voor ‘duurzame uitvoering’)
- Resultaat milieu-inspectie SOK Amsterdam, Karspeldreef, 24-09-2019 (specifieke milieuvoorschriften,
calamiteitenplan, brandblusmiddelen, energiegebruik, voorzieningen diesellekkage, gevaarlijke stoffen,
grondwaterbemaling, duurzaam hout, omgaan met afval, gasflessen, geluidsoverlast, tankopslag,
sloopwerkzaamheden)
- Samenwerkingsovereenkomst, Plan duurzaamheid en logistiek, 15-08-2019: risico’s en kansen, gebruik zonne-
en windenergie, duurzaam brandstofgebruik (HVO), optimalisatie personenvervoer, inzet elektrisch materieel,
logistieke werkwijze, efficiënte rij- en werkstijl, circulaire grondstoffen, planning vervangen materieel (naar elektra,
HVO, zero-emission, memo logistiek en duurzaamheid, impressie Bauma)
- Samenwerkingsovereenkomst AI 2018-0194, Slim en schoon werken – elementverhardingen

Onderwerpen en informatiebronnen:

- Locatie Karspeldreef is hub voor kleine wegenwerken en elementenverhardingen in Amsterdam, in opdracht van
het ingenieursbureau van gemeente Amsterdam. Opdracht volgens EMVI-criteria, met o.a. schoon werken (= zero
emission, bijv. gebruik van elektrische auto’s)
- Binnen het project zijn trajecten opgezet van gescheiden afvalinzameling (m.n. houten pallets, hardplastic strips
en zachtplastic krimpfolie) en sociale return.
- Op basis van concept BLVC uitvoeringsplan opgemaakt door DV, is vergunning verstrekt om werk uit te voeren.
- Milieu-inspectie: ieder werk wordt tenminste eenmaal geïnspecteerd. Vaak voorkomende aandachtpunten:
onvoldoende hantering led-lampen, opslag gevaarlijke stoffen (gebruik lekbakken)
- Iedereen moet VCA-opleiding volgen, met aandacht voor milieu.
- Projectlocatie Maanhof Driemond maakt vanuit milieu-oogpunt een beheerste indruk.

Evaluatie en conclusies:

In een opslagcontainer op Maanhof Driemond staat een lege jerrycan benzine.

Aandachtsgebieden:

Form: MSBSF43000_rev01 - MMYY Report Report: RQA9432056/376496 - 24-oktober-2019 Page 20



Assessor:Railinfra-project
Kruising
Voormeer/Graaf
Willem de Oude
laan, Naarden

Alblas, AlexAssessment
van:

Auditee(s): Janco de Koning
(veiligheidscoach
Rail Infra), Tommy
Valckx
(uitvoeringsmanag
er), Martijn
Schouten
(projectleider Civiel
& Infra), Theo
Baggerman
(milieumanager)

- Mondelinge veiligheidsinstructie
- Presentatie naarden-Bussum aanpassing sporenlayout, 2018: scope, organisatie,
- BLVC-plan 23d BDS snelheidsverbetering Naarden-Bussum  03-07-2019: 23 dagen buitendienststelling,
vooropname van omliggende objecten, met aandacht voor maatregelen vanwege geluidsproducerende
werkzaamheden, trillingsproducerende werkzaamheden, stofproducerende werkzaamheden, lichtproducerende
werkzaamheden, veiligheid), juli 2019 (deelplannen voor deelprojecten, wordt besproken met alle stakeholders
- Notulen BLV sneheidsverhoging Naarden-Bussum, 26-09-2018 (met vertegenwoordigers DV, ProRail, gemeente
Gooise Meren, Natuurmonumenten, Arcadis, Provincie Noord-Holland; beschermende maatregelen broeihopen
ringslangen
- Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerp- en Uitvoeringsfase Snelheidsverbetering Naarden-Bussum, 03-07-
2019: milieu, omgaan gevaarlijke stoffen, asbest, chroom 6.
- V&G-plan RI&E: tab milieurisico’s, tab omgevingsrisico’s. Belangrijkste milieurisico’s: risico’s van houten
dwarsliggers, asbest, verontreinigde grond. Belangrijkste omgevingsrisico’s: betreden bouwterrein
- Ecologisch werkprotocol snelheidsverbetering Naarden-Bussum, 09-08-2018: Natuura 2000, Natuurnetwerk,
voorschriften Wet natuurbescherming, kappen en verwijderen van bomen en beplanting, dempen en  aanpassen
van watergangen, grond- en graafwerkzaamheden
- Logboek ecologie: snelheidsverbetering Naarden-Bussum, 19-02-2019 (beschrijving veldbezoeken en genomen
maatregelen
- Duurzame realisatie-maatregelen (circulaire stromen), 30-09-2019
- Resultaten prestatiemeten DVG, 2019-Q1, Prorail (inclusief aandacht voor VGM (score voor dit project: 10,0!),
milieumanagement, milieu-incidenteninzicht in milieuaspecten)
- Toelichting prestatiemeting Civiele aannemers, Prorail.
- VGM-inspectie, 09-10-2018 (incl. aandacht voor diverse milieu-inspecties)
- Milieu-inspectie 14-08-2019 (met opmerkingen over opslag gevaarlijke stoffen)
- Afvalbegeleidingsbonnen grondklasse AW, 12-08-2019 (worden bewaard op kantoor Bussum)
- Vergunningenregister t/m week 40 2019 (omgevingsvergunningen, Bestemmingsplanafwijkingen, Ontheffing
Flaura en Faunawet, Ontheffing regels provinciale milieuverordening) milieubeschermingsgebieden, graafmelding

Onderwerpen en informatiebronnen:
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WION (voorheen KLIC-melding), sloopmeldingen, omgevingsvergunningen bouw, watervergunningen
- Voorgangsrapportage wk 37 t/m wk 40, 2019
- Vergunningregister (waarin eisen uit diverse vergunningen worden geregistreerd; wordt erbij gepakt bij maken
werkplan)
- Watervergunning 1706445-08195, Waternet, 13-03-2019
- Rondgang over projectlocatie

- Project snelheidsverbetering Naarden-Bussum is groot project (€ 30 mio) van Rail Infra en Civiel. Opdrachtgever
is Prorail, belanghebbenden zijn provincie Noord-Holland, gemeente Gooise meren, Natuurmonumenten (vanwege
aangrenzend Naardermeer, Natura2000-gebied). Scope: snelheidsverhoging van 80 naar 130 km/u: wissels
verminderen, nieuwe beveiligingslay-out, Voormeerpasssage voor fietsers en fauna. Project loopt tussen 2018 en
2020. Maximaal hergebruik van materialen, gebruik raildempers. Diverse onderaannemers en Movares.
Communicatie omgevingsmanagement zit bij Prorail, inclusief klachten.
BLVC-plan opgesteld door omgevingsmanager, na input van diverse mensen intern, daarna overleg in BLVC-
overleg met stakeholders
- Belangrijke milieuaspecten zijn: vrijkomende materialen, asbest, Natura2000-gebied, afvalscheiding,
transportbewegingen grond en ballast (veel hergebruik en waar mogelijk op eigen terrein behouden en verzameld
afvoeren),
- Waterschap heeft watervergunningen vanwege bouwen brug, bemaling, bouwen bij dijk.
- Ecoloog doet regelmatig veldbezoeken en bepalend in wat wordt aangetroffen en wat wel of niet gedaan mag
worden.
- Voor energiebesparing zijn maatregelen genomen: hybride aggregaten (PV-panelen, inzet van fietsen op het
werk), reduceren transportbeweging,
- Prorail doet prestatiemeting voor dit soort projecten, inclusief aandacht voor milieu.
- Geen inspecties van overheidsdiensten op handhaving van vergunningvoorschriften.

Evaluatie en conclusies:

Veiligheidsobservatie: In de keet van project Naarden/Bussum hangt een verbandtrommel die – hoewel de
verbandmiddelen nog niet over de datum zijn – voor mei 2019 had moeten worden gekeurd.

Aandachtsgebieden:
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Assessor:Management Infra
regio Oost

Alblas, AlexAssessment
van:

Auditee(s): Roelant Veldboer
(directeur Infra
regioprojecten
regio Oost),
Richard Stuff
(QHSE adviseur),

- Dura Vermeer Infra, regionale projecten, maart 2017 (regioverdeling)
- Dura Vermeer Divsie Infra BV, organogram maart 2017
- Stoplichtmodel 2019 P10 (diverse divisies, stavaza VGM toolboxen, VGM inspecties, werkplekinspecties,
managementinspecties)
- Medewerkersbijeenkomst Zuid-Oost verslag 17-09-2019: stoplichten, QHSE, ongevallen/incidenten,
interne/externe audits planning en resultaten, trends (productinfo gevaarlijke stoffen, ontbreken lekbakken),
veiligheidsladder, doorkijk in regio-ontwikkelingen, terugkoppeling strategieboxsessies (incl. belang duurzaamheid
– scoort hoog)

Onderwerpen en informatiebronnen:

- Organisatie is bezig met upgrade van managementsystemen (inclusief digitalisering) en indeling in kleinere regio’
s om dichter bij de klanten te zitten. Er wordt steeds meer gewerkt volgens het concept ‘Bouwteam’: partnership
tussen DV en opdrachtgever, kennis bij elkaar brengen en samen plannen uitwerken.
- Trends in VGM-inspecties en audits worden geïdentificeerd en aangepakt (./ Theo B en Martijn Klok vragen)
- Medewerkersboxbijeenkomsten worden door regio’s georganiseerd. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers
innovatie en duurzaamheid belangrijk vinden en willen dat het bedrijf daar verdere stappen in maakt.
- Duurzaamheidsambities: doelstellingen op afval en afvalscheiding, CO2-reductie (leasewagens, nulmeting bezig,
kantoren en asfaltcentrales), beschrijving van duurzaamheidsinzet in projecten, met hulp van MKI-berekening (bijv.
gefocust op optimalisatie in werkzaamheden, zoals transport, wat goedkoper en duurzamer).

Evaluatie en conclusies:

Geen

Aandachtsgebieden:
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Assessor:QHSE inspecties
en audits Infra
Oost

Alblas, AlexAssessment
van:

Auditee(s): Richard Stuff
(QHSE adviseur)

- SAVE app (melden, meldingen, LMRA, toolboxen, leren van kaarten (leren van incidenten), Toxic (per stof <te
zoeken op stofnaam en productnaam> werkplekinstructiekaarten, inclusief milieumaatregelen,
veiligheidsinformatiebladen, genereren van etiketten)
- Mail van Toxic met update van veiligheidsinformatie, 06-10-2019
- Actielijst QHSE
- Relaticsonline Dura Vermeer – uitgevoerde en geplande audits – compliance milieuwetgeving 30-04-2019 Tilburg
Rijwielstallingen
- Digitale checklisten Rijwielstallingen Tilburg 30-04-2019: waaronder calamiteitenplan, specifieke
milieuvoorschriften, calamiteitenplan, energie, gevaarlijke stoffen, grondwaterbemaling, hout, afvoeren
bedrijfsafval,  omgevingsgeluid, opslag gasflessen, tankopslag, sloopwerkzaamheden, bodemverontreiniging,
gebruik verpakkingsmaterialen. 7 (meest kleine) overtredingen geconstateerd.
- Relatics Online, interne audit project N34, 19-09-2019 : systeem- en  procesaudit, verificatierapport, VO, omgaan
met raakvlakken, kabels & leidingen, integraal veiligheidsplan, wijzigingen, omgaan met afwijkingen en wijzigingen,
plan van aanpak nulmeting, milieuvergunningen)
- Interne audit kantoren, werkplaats en energiebesparing, 01-04-2019: erkende maatregelen energiebesparing,
afval, koelinstallaties onderhoud.

Onderwerpen en informatiebronnen:

- Auditee voert veel audits en werkplekinspecties uit, praten met collega’s. Vorig jaar aan de gang gegaan met
gevaarlijke stoffen, gekozen voor programma Toxic. Inventarisaties uitgevoerd bij asfaltcentrales en Civiel, Toxic
gevuld. Toxic houdt veiligheidsinformatiebladen actueel.
- Audits worden risicogestuurd (bijv. op basis van uitkomsten werkplekinspecties en andere audits) en volgens
planning (ieder focusgebied een audit per kwartaal).

Evaluatie en conclusies:

- Tijdens de complianceaudit  mist de check of afvalbegeleidingsbonnen aanwezig zijn en bewaard worden.
- Interne systeemaudits worden niet uitgevoerd op projectniveau voor PDCA-cyclus milieu (bijv. project-MAR,
projectdoelstellingen, monitoring, evaluatie)

Aandachtsgebieden:
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Assessor:Tenderproces Infra
regio Oost

Alblas, AlexAssessment
van:

Auditee(s): Ellen van Kempen
(EMVI-
plannenschrijver
Infra, regio Zuid-
Oost)

- Tenderproces Dura Vermeer Infra Regio Oost (inclusief subproces EMVI: analyse plan, uitvraag,
omgevingsanalyse/stakeholderanalyse, contextanalyse, storyboard, teksten, evaluatie)
- Plan van aanpak reconstructie Postelsedijk te Reusel-De Mierden: gesprek stakeholders, randvoorwaarden,
communicatie met omgeving, minimaliseren hinder en schade, klachtenprocedure, behalen mijlpalen, risicoaanpak,
duurzaamheidsaanpak (duurzame wegenbouw, CO2-reductie en leefomgeving), risicodossier, verificatieplan Emvi-
beloftes, begin 2019
- Bouwteam watersportcentrum ‘Bastion’ Aanleg buitenruimte en steiger, Dura Vermeer,  : Beschrijving risico
vanwege RvA-uitspraak PAS, omgang met klachten/weerstand, verduurzaming (slimme verlichting,
fitnesstoestellen die energie opwekken, energy floors), oktober 2019
- Aanbieding De herinrichting van buitengebied Eindhoven Airport, mei 2019
- Database beoordeling EMVI-plannen (met score van ingediende aanbiedingen, terug te kijken bij volgende
plannen)

Onderwerpen en informatiebronnen:

- Tenderproces is beschreven en maakt beheerste indruk. Onderdeel van het proces is het maken van een context-
en stakeholdersanalyse, worden EMVI-criteria voor het omgevingsmanagement geïnventariseerd en is er aandacht
voor CO2-reductie, gebruik inzet duurzame materialen.
- Er zijn standaardteksten voor duurzaamheid aanwezig, die per tender projectspecifiek worden herformuleerd. Wat
is aanbieding staat moet worden waargemaakt en wordt – na gunning – nader uitgewerkt in het projectplan.
- Aandacht voor duurzaamheid is mede afhankelijk van de vraag en specificaties van de klant en de eisen t.a.v. de
omvang van de offerte. Waar mogelijk worden eigen duurzaamheidsideeën voorgesteld.
- Tenderleider is verantwoordelijk voor de evaluaties en lessons-learned. Bij iedere tender wordt  gekeken naar
eerdere tenders en projecten en de scores van de betreffende opdrachtgever.
- Binnen het tenderteam worden nieuwe ideeën op duurzaamheidsgebied onderling uitgewisseld.

Evaluatie en conclusies:

Geen.

Aandachtsgebieden:
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Assessor:Facilitair
management
kantoor Den Bosch

Alblas, AlexAssessment
van:

Auditee(s): Rob van Nikkelen
Kuijper (KAM
adviseur Bouw &
Vastgoed Zuid),
Stefan Snijder
(facilitair manager,
verantwoordelijk
voor kantoren)

- Digitale checklist kantoorlocaties, Den Bosch 01-04-2019 (energie, afval, onderhoud koelinstallaties, afvalwater
keuken) + nov. 2018 (aantal bevindingen die intussen zijn opgelost)
- Safeguard (BHV-app: welke BHV-ers zijn aanwezig, meldingen, checklisten voor te ondernemen activiteiten,
melding van oefening op 03-09-2019)
- Mailwisseling met evaluatie- en verbeterpunten n.a.v. oefening 03-09-2019
- Rondgang locatie Pettelaarspark, Den Bosch
- Logboekblad BMI (maandelijkse inspectie), laatst ingevuld 04-10-2019, Securitas
- Ontruimingsplan locatie Pettelaarspark, 08-05-2017
- Onderhoud & keuring brandwerende roldeuren (stickers en inspectierapport)
- Schoonmaaklogboek (wekelijks doorspoelen douche i.v.m. legionella)
- Onderhoudsstickers CV-installatie (eind 2018)
- 2 logboeken koelmachine, jaarlijkse inspectie (laatst 07-10-2019)

Onderwerpen en informatiebronnen:

Facilitair management omvat facilitaire ondersteuning, schoonmaak, catering en receptie. Pand in Den Bosch is
gehuurd sinds 3 jaar. Toentertijd is energielabel B afgesproken met verhuurder, nu energielabel A (was
oorspronkelijk G). Gebouw is helemaal gestript en installaties vervangen. WKO nog niet economisch rendabel.
Geen zonnepanelen (te weinig dakruimte). Duurzaamheidsmaatregelen worden genomen afhankelijk van
meetbaar resultaat, kosten, terugverdientijd, etc. Voor alle gebouwen is ambitie energielabel A. In Utrecht is dat
een probleem,  en gaat mogelijk worden gekozen voor nieuwbouw.
Compliance wordt via digitale checklisten getoetst, 1 of 2 x per jaar.
Brandveiligheid wordt niet in digitale checklist, meer vanuit beheer getoetst: brandblussers, BMI, BHV-organisatie.
- Per gebouw vindt jaarlijks BHV-oefening plaats in combinatie met training. Emailcorrespondentie rond laatste
oefening is getoond.

Conclusie: Facilitair management maakt gecontroleerde en beheerste indruk. Er is actieve aandacht voor
milieugerelateerde maatregelen. Waar mogelijk worden duurzame oplossingen gekozen of overwogen.
Milieubewustzijn maakt sterke indruk.

Evaluatie en conclusies:

Aandachtsgebieden:

Form: MSBSF43000_rev01 - MMYY Report Report: RQA9432056/376496 - 24-oktober-2019 Page 26



- De eisen brandveiligheid  uit het Bouwbesluit zijn niet meegenomen in de VGM-inspecties, met behulp van
digitale checklisten.
- De ruimte met CV’s en koelinstallaties maakt een enigszins rommelige indruk, inclusief opslag van wat
brandgevaarlijke materialen.

Assessor:MKI & Dubocalc en
Innocent-project

Frans de KruifAssessment
van:

Auditee(s): Erik Kok (adviseur
duurzaamheid
ontwerpafdeling
Infra Landelijke
projecten)

- Aanbestedingsleidraad: voorgeschreven  versie Dubocalc en versie bibliotheek. Scope wordt gedefinieerd,
inclusief levensduur van project. Rekening wordt gehouden met alle levenscyclusfasen.
- Project 'Combinatie De groene poort' (doortrekken van A13 naar A16, van provinciale naar snelweg en aanleg
landtunnel, gegund in 2018): Aanbestedingsleidraad (22-12-2017, RWS) (DBFM-project, EMVI-criteria <prijs, CO2-
PL-niveau, risicobeheersing, DuboCalc materialen en energie, aanvullende maatregelen geluidsreductie, beperking
hinder tijdens uitvoering>, kwaliteitswaarde per criterium, nadere omschrijving criterium milieubelasting Dubocalc
<scope, levensduur, uitgangspunten energiegebruik, voorgeschreven versie Dubcalc en Dubocalc-bibliotheek>
- Dubocalc, project A9 Badhoevedorp: opbouw scope, MKI-berekeningen
- Gecombineerd overzicht MKI A16 Rotterdam met gebruik van DuboCalc en LCA's (inclusief gebruik van waarden
van eigen LCA's)
- Mail 09-03-2019: Uitslag bieding A16 Rotterdam (alleen MKI-waarde, geen nadere onderbouwing)

Onderwerpen en informatiebronnen:

- Duurzaamheid in projecten, in vnl. tenderfase en ook uitvoering. Ontwerpafdeling ca. 100 man, waarvan 6 in de
rol als adviseur duurzaamheid.
- Belangrijkste items: milieukostenindicator (MKI): vooral gericht op CO2-reductie en circulariteit. Opdrachtgevers
(overheden) zijn nog erg zoekende. DV wil tot top 3 van duurzame bouwers behoren.
- DuboCalc is rekeninstrument voor MKI. MKI biedt gunningsvoordeel. MKI wordt vertaald in 'schaduwkosten'.
RWS rekent zelf referentiewaarde van MKI uit en daagt markt uit om tot lagere MKI-waarde en biedt op basis
daarvan een EMVI-korting. Belangrijkste milieuaspecten in infra-projecten zijn asfalt, beton en staal. 2 Dubocalc-
berekeningen: materiaal & werkwijze en energiegebruik. Zo kunnen energieneutrale wegen worden gebouwd
(vooral met gebruik van zonnepanelen).  Belangrijkste knoppen waar je aan kunt draaien: optimaliseren van
ontwerp met minder materiaal, materialisering (wat voor materialen, bijv. aandeel cement in beton en aandeel
bitumen in asfalt; waarden asfaltmengsels kan worden beïnvloed in eigen asfaltcentrale), beperken van transport,
slimmere werken. Naast EMVI ook EMVU, geld beschikbaar voor verdere verduurzaming tijdens het bouwproces
(bijv. gebruik van biodiesel).
- Duurzaamheid speelt ook in projecten zonder EMVI-criteria: bijv. circulariteit en hergebruik materialen en
kostenbesparing door energiebesparing.

Evaluatie en conclusies:
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- Na gunning moet projectplan maken, monitoren. Niet waarmaken van beloften leidt tot forse boete (controle via
Systeemgericht systeemtoezicht).
- Voortdurend wordt gekeken naar wat concurrenten en leveranciers, voor wat betreft innovatieve ontwikkelingen.
- Voor monitoring CO2-emissies en gerelateerde doelstellingen wordt gezocht naar geschikt instrumentarium.
Doelen worden dit jaar niet gehaald. Er zijn te weinig duurzame projecten, tegen de afspraken van de Green deal
Duurzaam GWW.
-
Conclusie: Sterk commitment voor duurzaamheid.

-

Aandachtsgebieden:

Assessor:Project
optimalisatie
Dorpspolder
(Delfland)

Frans de KruifAssessment
van:

Auditee(s): Maicol van der
Voort
(disciplineleider
Infra ZW, vooral in
tender- en
ontwerpfase)
Theo Baggerman
(milieumanager)

- Plan van aanpak optimalisatie Dorppolder: omgevingsmanagement, communicatie, energie & materialen, circulair
gemaal, ecologie & diversiteit
- Presentatie project Dorppolder: tekening, duurzame maatregelen (torenvalkkast, besdragende struiken,
insectenhotel, vleermuisverblijif, nesten voor vogels, solarmast), planning (rekening gehouden met broedseizoen
en maaiperiode

Onderwerpen en informatiebronnen:

- Project optimalisatie Dorppolder, Schipluiden: grens weiland- en kassengebied. Probleem met waterhuishouding.
Water van kassen bevat veel kunstmestresten. Door aanleg van peilscheidingen en nieuw gemaal wordt water
omgeleid, stuwen worden verwijderd en oevers hersteld. Project loopt en moet juli 2020 afgerond. Opdrachtgever
Hoogheemraadschap Delfland. Tender voor engineering en construct. Waterschap had referentie-ontwerp al
gemaakt. In uitvraag zaten EMVI-criteria. In tenderfase al gevraagd naar ruimte voor duurzaamheid, afwijkend van
referentie-ontwerp. DV voert deel FSC accoyahout (met C2C-certificaat) uit i.p.v. ondoorzichtig glas, en solarmast
(ca. 20% van energieverbruik), damwanden uit gerecycled staal, olivijn bestrating (CO2-absorberend). Aandacht
voor ecologie & diversiteit. Weinig aandacht voor energiereductie tijdens de uitvoering. Duurzaamheidsinvulling
heeft zonder gebruik van MKI/Dubocalc plaatsgevonden.
- Er heeft op dit project nog geen VGM-inspectie plaatsgevonden.

Evaluatie en conclusies:
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Conclusie: Dit is een leuk voorbeeld van invulling van duurzaamheids- en milieugerichte maatregelen. Er zijn geen
tekortkomingen en aandachtspunten vastgesteld.

---

Aandachtsgebieden:
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04. Details volgend bezoek

Norm(en) / Schema(s) ISO 14001:2015 Bezoektype surveillance 1

Auditdagen 7.00 DAY Vervaldatum december, 2020

Team
4; Alex Alblas
3: Frans de Kruijf

Vestiging Auditdagen Activiteitencodes

Bosmaatweg 60,Hengelo,NL::Dura Vermeer Onderhoud en Renovatie
Hengelo B.V.

0.25 DAY 451102

Bosmaatweg 60,Hengelo,NL::Dura Vermeer Bouw Hengelo B.V. 0.25 DAY 451102

Burgemeester Verderlaan 11-d,Utrecht,NL::Dura Vermeer Railinfra B.V. 0.25 DAY 451102

De Bouw 79,Houten,NL::Dura Vermeer Vastgoed B.V. 0.25 DAY 451102

De Bouw 79,Houten,NL::Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed B.V. 0.25 DAY 451102

Rotterdam Airportplein 21,Rotterdam,NL::Dura Vermeer Infra Regionale
Projecten B.V.|Regio Zuid West

0.25 DAY 451102

Rotterdam Airportplein 21,Rotterdam,NL 0.25 DAY 451102

Rotterdam Airportplein 21,Rotterdam,NL::Dura Vermeer Bouw Zuid West B.
V.

0.25 DAY 451102

Pettelaarpark 1,'s-Hertogenbosch,NL::Dura Vermeer Infra Regionale
Projecten B.V.|Regio Oost

0.25 DAY 451102

Spaarneweg 31,Cruquius,NL::Dura Vermeer Bouw Midden West B.V. 0.25 DAY 451102

Spaarneweg 35,Cruquius,NL::Dura Vermeer Autobeheer B.V. 0.25 DAY 451102

Stadionweg 55,Rotterdam,NL::Dura Vermeer Bouw Heyma B.V. 0.25 DAY 451102

Pettelaarpark 1,'s-Hertogenbosch,NL::Dura Vermeer Onderhoud en
Renovatie Zuid B.V.

0.25 DAY 451102

Pettelaarpark 1,'s-Hertogenbosch,NL::Dura Vermeer Bouw Zuid B.V. 0.25 DAY 451102

Computerweg 10,Utrecht,NL::Dura Vermeer BV 0.25 DAY 451102

Taurusavenue 100,Hoofddorp,NL::Advin B.V. 0.25 DAY 451102

Taurusavenue 100,Hoofddorp,NL::CentralNed 0.25 DAY 451102

Taurusavenue 100,Hoofddorp,NL::Dura Vermeer Railinfra B.V. 0.25 DAY 451102

Taurusavenue 100,Hoofddorp,NL::(Hoofdvestiging Infra):|Dura Vermeer
Divisie Infra BV

0.25 DAY 451102

Taurusavenue 100,Hoofddorp,NL::Dura Vermeer Infra Milieu B.V. 0.25 DAY 451102
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Vestiging Auditdagen Activiteitencodes

Taurusavenue 100,Hoofddorp,NL::Dura Vermeer Infra Regionale Projecten
B.V.

0.25 DAY 451102

Bennebroekerdijk 205D,Cruquius,NL::Dura Vermeer Materieeldienst Infra
B.V.

0.25 DAY 451102

Spaarneweg 31,Cruquius,NL::Dura Vermeer Infra Regionale Projecten B.V.
|Regio Noord West

0.5 DAY 451102

Margrietstraat 9,Haaften,NL::Dura Vermeer Materieelservice B.V. 0.5 DAY 451102

Taurusavenue 100,Hoofddorp,NL::Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten
B.V.

0.5 DAY 451102
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05. Goedkeuringsdetails

Product Vestiging Status

ISO 14001:2015 Wethouder van Eschstraat 44,Oss,NL::Archicom B.V. Withdrawn by
Customer

Hierbij wordt bevestigd dat alle vestigingen en scopes zoals genoemd in het contract voor ISO 14001:2015 zijn
gecertificeerd of worden aanbevolen voor certificatie tijdens deze audit of ongecertificeerd blijven, afgezien van
schorsingen of intrekkingen die hieronder zijn vermeld.
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06. Bijlage

Form: MSBSF43000_rev01 - MMYY Report Report: RQA9432056/376496 - 24-oktober-2019 Page 33



MSBSF43015/02015 – 1017_nl
Audit Programma/Plan Raport: «OfficeCode»«LRQA_Ref»/«Audit_Ref» - «SAVEDATE» Pagina 1 van 4

1. Audit Programma/Plan
Zowel het auditplan als het programma zijn dynamisch en dienen passend te zijn bij de ontwikkelingen bij de klant en 
wijzigingen (ook last minute) blijven toegestaan als hiervoor redenen zijn als bijvoorbeeld wijzigingen bij de klant, 
prestaties van processen, directiebeoordeling resultaten, etc. Voorafgaand aan de afsluitende bijeenkomst moet het 
auditteam de geschiktheid van het auditprogramma (her)bevestigen en eventueel vereiste wijzigingen identificeren 
bijvoorbeeld wijzigingen in het management systeem, de reikwijdte, tijdsduur of data van de audit, competenties, etc.

Bezoek Type Focus Renewal SV1 SV2 focus Renewal
Verloop Datum 05/2019 10/2019 10/2020 10/2021 05/2022 10/2022

Start Datum 29/04/2019 21/10/2019
Eind Datum 30/04/2019 24/10/2019

Audit Dagen 2 12 7 7 1 10
Apart Assessment plan? ja Ja/ Nee Ja/ Nee Ja/ Nee Ja/ Nee Ja/ Nee

Verandering in het effectieve 
aantal medewerkers 

(zo ja geef nieuwe aantal)
Nee Ja/ Nee Ja/ Nee Ja/ Nee Ja/ Nee Ja/ Nee

De algemene audit doelstellingen en de verantwoordelijkheden van het auditteam zijn verwoord in de Client 
Informatie Notitie “assessment proces”. De assessment standaard en de rol van het auditteam zijn door 
LRQA gedefinieerd in de bevestiging van het audit bezoek. Elke scope aanpassing zal in formele 
correspondentie tussen LRQA en de Klant overeengekomen zijn of is gedefinieerd in sectie 4 van het 
vorige LRQA bezoek rapport. Als hierboven aangegeven zal er, al dan niet een apart assessment plan 
(laatste uitgave) zijn voor meer details. Eventuele extra waarnemers zullen formeel in geschrift aan de 
Klant medegedeeld worden. De audit criteria bestaan uit de assessment standaard en de management 
systeem processen en - documentatie van de Klant.
 
Proces / Aspect / Thema / Locatie 
Uiteindelijke  selectie zal worden vastgesteld na beoordeling van de management elementen en de werkelijke 
prestaties

Openingsvergadering X X X X X X
Sluitingsvergadering X X X X X X
Veranderingen in de context 
van de organisatie

X X X X X X

Directiebeoordeling X X X X X X
Interne Audits X X X X X X
Continu Verbeteren X X X X X X
Management van wijzigingen X X X X X X
Correctieve maatregelen X X X X X X
Klachten Management X X X X X X
Logo gebruik X X X X X X
Doeltreffendheid van het 
management systeem met 
betrekking tot het realiseren 
van de doelstellingen

X X X X X X

Review/ Preview X X 
Hoofdkantoor, airportplein 21 
Rotterdam, Groep: X X X X X X
HR X X x
Communicatie X X X
Inkoop X X X
Calculatie X X X 
1.Dura Vermeer Divisie (hft 
vest.) Bouw en Vastgoed BV 
De Bouw 79 3991 SX Houten 
(geen operationele activiteiten) 
42,8 FTE

X 

2.Dura Vermeer Vastgoed BV 
De Bouw 79 3991 SX Houten, 
10,8 fte

X X
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Bezoek Type Focus Renewal SV1 SV2 focus Renewal
3.Dura Vermeer Bouw Midden 
West BV Spaarneweg 31 2142 
EN Cruquius, 168,5 fte

X

4.Dura Vermeer Bouw 
Hengelo BV Bosmaatweg 60  
7556 PJ Hengelo, 229,8 fte,

x
X

5.Dura Vermeer Bouw Zuid 
BV Pettelaarpark 1 , 5216 PC 
Den Bosch, 91,4fte

X X

6.Dura Vermeer Bouw Zuid 
West BV Rotterdam 
Airportplein 21 3045 AP 
Rotterdam (nieuwbouw) 201,9 
fte

X X

7.Dura Vermeer Bouw 
Heyma BV Innsbruckweg 
81 3047 AG Rotterdam 
(Onderhoud en renovatie), 
73,8 fte

X X

8.Dura Vermeer 
Onderhoud en Renovatie 
Hengelo BV Bosmaatweg 
60 7556 PJ Hengelo, 74 
FTE

X X

9.Dura Vermeer 
Onderhoud en Renovatie 
Zuid BV Pettelaarpark 1 , 
5216 PC Den Bosch, 7,3 
fte

X X

10.Dura Vermeer OR 
MIDDENWEST BV 
Computerweg 10, 3542 DE 
Utrecht 62 fte

X X

11.Dura Vermeer Divisie 
Infra B.V. (H.vest) 
Taurusavenue 100 2132 
LS Hoofddorp, 124,5 fte

X X

12Dura Vermeer Infra 
Landelijke Projecten B.V. 
Taurusavenue 100 2132 
LS Hoofddorp, 189,7 fte

X X

13Dura Vermeer Infra 
Regionale Projecten B.V. 
Taurusavenue 100 2132 
LS Hoofddorp, 9 fte

X

X

14Dura Vermeer Infra 
Regionale Projecten B.V. 
Regio Noord West 
Spaarneweg 31 2142 EN 
Cruquius, 163 fte

X X

15Dura Vermeer Infra 
Regionale Projecten B.V. 
Regio Zuid West Rotterdam 
Airportplein 21 3045 AP 
Rotterdam, 150 fte

X X

16Dura Vermeer Infra 
Regionale Projecten B.V. 
Regio Oost Pettelaarpark 1 
5216 PC ’s-Hertogenbosch, 

X X
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Bezoek Type Focus Renewal SV1 SV2 focus Renewal
135,4 fte
17Dura Vermeer Infra 
Milieu B.V. Taurusavenue 
100 2132 LS Hoofddorp, 
18,6 fte

X

X X

18Dura Vermeer Railinfra 
B.V. Taurusavenue 100 
2132 LS Hoofddorp, 133,6 
fte

X X

19Dura Vermeer Railinfra 
B.V. Burgemeester 
Verderlaan 11d 3544 AD 
Utrecht

X X

20 CentralNed 
Taurusavenue 100 2132 
LS Hoofddorp, 2 fte

X X

21Dura Vermeer 
Materieeldienst Infra BV 
Bennebroekerdijk 205D 
2142LD Cruquius, 38,1fte

X

X

22.Dura Vermeer 
Autobeheer BV 
Spaarneweg 31, 2142 EN 
Cruquius, 24,1fte

X X

23.Dura Vermeer 
Materieelservice BV 
Margrietstraat 9 4175 GA 
Haaften, 87fte

X x

* Complementeer hier de opsomming met organisatie(onderdelen), afdelingen, processen van de verschillende locaties

Scope

Beleidsontwikkeling, advisering, ondersteuning, coördinatie en projectmanagement 
alsmede de operationele activiteiten op het gebied van Bouw en Vastgoed, Renovatie, 
Infrastructuur, Advies – en Ingenieursdiensten en Facilitaire ondersteuning, uitgevoerd 

door de bedrijfsonderdelen zoals genoemd in het certificaataanhangsel.

Uitsluitingen

 

Bezoek starttijd 
(ongeveer) 09:00

Bezoek 
eindtijd 

(ongeveer)
17:00

De actuele start- en eindtijd voor het bezoek 
zullen overeengekomen zijn tijdens het contact 
met de assessor voorafgaand aan de audit en 
zullen vermeld worden in de rapport introductie.
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Opmerking: Als het bezoek meer dan een team lid betreft en/of is meer dan een mandag, dan is 
een aanvullend plan vereist dat per dag de details geeft van de activiteiten van elk lid van het team.

Auditplan volgende bezoek: Als het bezoek meer dan een team lid betreft en/of is meer dan een mandag, dan is een 
aanvullend plan vereist dat per dag de details geeft van de activiteiten van elk lid van het team.

(In te vullen na bekendheid nieuw te verwachten audit omvang en scope!)



14001 14001
21-0kt 21-okt

DV Groep 09.00-10.00 QHSE Theo Baggerman
06-53599606

Rotterdam
Airportplein 1

DV Groep 09.00-10.00 QHSE Theo Baggerman
06-53599606

Rotterdam
Airportplein 1

10.00-11.00 Communicatie Robine de Graaf Cornerstone 10:00-11:00 Communicatie Robine de Graaf Cornerstone
11:00-12:00 Duurzaamheid 

manager
Jurgen 

Schoenmakers
11:00-12:00 Duurzaamheid

manager
Jurgen 

Schoenmakers
Lunch Lunch

13:00-14:30 Directeur Inkoop Ruud Smits 13:00-14:00 QHSE manager Fransina Ruijgrok telefonisch
14:00-14:30 Disciplineleider 

Asfalt
Henk den Ouden telefonisch

14:30-15:30 QHSE Nico-Wim Pool Interne audits 14:30-15:30 QHSE Nico-Wim Pool Interne audits
22-okt 22-okt

DV Autobeheer 09.00-12.00 Directeur Michel Darhorst DVI RP NW 09.00-12.00 QHSE Theo Baggerman
06-53599606

Teamleider Danielle van Velzen 
06-34590616

Hoofduitvoerder Marcel Vega
06-53599297

Lunch + reistijd
DV Bouw 

Midden West 
BV

12.00-13.00
incl. lunch

Directeur Productie Jaco Plompen DVRI 13:00-16:00 QHSE adviseur Janco de Koning
06-53599091

KAM adviseur Marjet de Leeuw
06-53599798

Uitvoerings-
manager

Tommy Valckx
06-3409874

13.00-16.00 projectleider Marco Kock
bouwplaatsmanager Gideon |Noordzij

23-okt 23-okt
DVI RP ZW 09:00-11:30 Uitvoerder Fons Stevens

06-34489352
Project KIL Dordrecht 

Zanddijk 7
DVI RP Oost 09:00-10:00 QHSE adviseur

Directeur
Richard Stuff
06-43261946

Roelant Veldboer

Pettelaarpark 1
Den Bosch

10.00-11.00 HR Floor Vermeij
11.00-12.00 Tender Ellen van Kempen, 

Iwan Netten 
Lunch 12:00-12:30

DV Bouw Zuid 
West BV

13:00-16:00 KAM adviseur Pieter-Jan Licht
06-53808242

Projectaudit 
Stadshuistoren 

Zoetermeer

Rondgang kantoor 
Den Bosch

12:30-13:30 Facilitair manager Stefan Snijder
06-53599888

Pettelaarpark 1
Den Bosch

Johan van Bokhoven

Frankrijklaan

DV Bouw Zuid BV 13:30-16:00 QHSE adviseur Rob van Nikkelen 
Kuijper 

06-53679910

Pettelaarpark 1
Den Bosch

Project Eindhoven
Sander Bartels

Teun Kats Zoetermeer
24-okt 24-okt

DV Groep 09.00-09.30 QHSE Theo Baggerman
06-53599606

Rotterdam
Airportplein 1

DV Groep 09.00-09.30 QHSE Theo Baggerman
06-53599606

Rotterdam
Airportplein 1

09:30-10:30 Project Delfland Patricia van der 
Doorn

Maicol van der 
Voort

09:30-10:30 Project Delfland Patricia van der 
Doorn

Maicol van der 
Voort

10:30-11:30 Directeur HR Alfred Boot 10:30-11:30 MKI en Dubo Erik Kok
Incl. lunch 11:30-12:30 RvB Lowick Barg Incl. lunch 11:30-12:30 RvB Lowick Barg

12:30-16:00 Uitwerking 12:30-16:00 Uitwerking

uitwerken en rapporteren uitwerken en raporteren 

Karspeldreef < 
Gooiseweg, Amsterdam 

ZO
A9 afrit S112

Kruising Voormeer/ 
Graaf Willem de Oude 

Laan in Naarden

Alex Alblas Frans de Kruif

Spaarneweg 31 
Cruquius

Spaarneweg 31 
Cruquius

Project Tudorpark 
Bennebroekerdijk 609 

Hoofddorp
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1. Manday Justification Form (Tijdsbestedingsverantwoording formulier)

Organisatie: Dura Vermeer Groep Referentie: RQA9432056
Reden:     Fase 1 audit. (indien FTE niet juist is, neem contact op met sales als dit tot aanpassing audittijd leidt)

    Focus bezoek Nieuwe certificatieperiode
    Tussentijdse wijziging (gebruik pagina’s voor zover van toepassing. Vul altijd de wijziging van de context in)

Gebruik altijd de Office Action  ‘Manday Justification’ via de ART o.v.v. “Nieuwe Justification” en upload form in MFS

Samenvatting organisatiegegevens per norm (behoort altijd ingevuld te zijn!)

Norm ISO 14001:2015
Scope: Beleidsontwikkeling, advisering, ondersteuning, 

coördinatie en projectmanagement alsmede de 
operationele activiteiten op het gebied van Bouw en 
Vastgoed, Renovatie, Infrastructuur, Advies - en 
Ingenieursdiensten en Facilitaire ondersteuning.  

complexiteit:       medium
(14001 of OHSAS/45001)

Aantal effectieve medewerkers:    2586   
FTE opgaaf klant                           2493      
FTE ná extra reductie                         

Aantal tijdelijke medewerkers in relatie tot de scope en norm:
(b.v. uitzendkracht of inhuur):        inclusief      

Totaal:                                           2493      

Alleen extra reductie FTE bij veel repeterende processen 
binnen de scope
Toelichting:         (noem type  proces bijv “transport 
(chauffeurs)” of “schoonmaken”)

Aantal vestigingen    12
Behorend tot het certificaat

Voor VCA:
Aantal gelijklopende projecten
per vestiging:                  
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Ploegendienst Is er sprake van ploegendienst?               nee
Worden alle ploegen geaudit?                  niet van toepassing
Indien niet alle ploegen worden geaudit, wat is hiervoor de onderbouwing?   
In relatie tot activiteiten:      
In relatie tot level of control:      

Aanvullende toelichting: 
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Samenvatting organisatiegegevens per norm (behoort altijd ingevuld te zijn!)

Norm      
Scope:        complexiteit:       niet van toepassing

(14001 of OHSAS/45001)
Aantal effectieve medewerkers:            
FTE opgaaf klant                                      
FTE ná extra reductie                         

Aantal tijdelijke medewerkers in relatie tot de scope en norm:
(b.v. uitzendkracht of inhuur):                   

Totaal:                                                      

Alleen extra reductie FTE bij veel repeterende processen 
binnen de scope
Toelichting:         (noem type  proces bijv “transport 
(chauffeurs)” of “schoonmaken”)

Aantal vestigingen         
Behorend tot het certificaat

Voor VCA:
Aantal gelijklopende projecten
per vestiging:                  

Ploegendienst Is er sprake van ploegendienst?               nee
Worden alle ploegen geaudit?                  niet van toepassing
Indien niet alle ploegen worden geaudit, wat is hiervoor de onderbouwing?   
In relatie tot activiteiten:      
In relatie tot level of control:      

Aanvullende toelichting: 
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Samenvatting organisatiegegevens per norm (behoort altijd ingevuld te zijn!)

Norm      
Scope:        complexiteit:       niet van toepassing

(14001 of OHSAS/45001)
Aantal effectieve medewerkers:            
FTE opgaaf klant                                      
FTE ná extra reductie                         

Aantal tijdelijke medewerkers in relatie tot de scope en norm:
(b.v. uitzendkracht of inhuur):                   

Totaal:                                                      

Alleen extra reductie FTE bij veel repeterende processen 
binnen de scope
Toelichting:         (noem type  proces bijv “transport 
(chauffeurs)” of “schoonmaken”)

Aantal vestigingen         
Behorend tot het certificaat

Voor VCA:
Aantal gelijklopende projecten
per vestiging:                  

Ploegendienst Is er sprake van ploegendienst?               nee
Worden alle ploegen geaudit?                  niet van toepassing
Indien niet alle ploegen worden geaudit, wat is hiervoor de onderbouwing?   
In relatie tot activiteiten:      
In relatie tot level of control:      

Aanvullende toelichting: 
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Onderbouwing/Verantwoording*   aantal mandagen Fase 1+2 Berekend. (reductie tot maximaal 30%)     Gebaseerd op MD5:2015 en MD22:2018

Van 
toepassing?

QMS EMS OH&SMS ANDERE 
NORM

Toename audittijd
Norm:      Norm: 14001 Norm:      Norm:      

Gecompliceerde logistiek als gevolg van meerdere gebouwen of locaties waar 
werkzaamheden worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld aparte R&D locatie moet 
worden geaudit.

 Ja
 Nee

 +10%  +10%  +10%  +10%

Personeel dat meerdere talen spreekt waardoor vertaling noodzakelijk is of 
waardoor auditors niet zelfstandig kunnen auditen

 Ja
 Nee

 +10%  +10%  +10%  +10%

Erg grote locatie in relatie tot het aantal medewerkers (bv bosgebieden)  Ja
 Nee

 +10%  +10%  +10%  +10%

Hoge mate van regulering van toepassing (bijv. luchtvaart, nucleaire energie, 
raffinaderijen en chemische industrie, visserijschepen, mijnbouw, 
voedingsmiddelen, geneesmiddelen, etc.)

 Ja
 Nee

 +10%  +10%  +10%  +10%

Management system omvat zeer complexe processen of een relatief hoog aantal 
unieke activiteiten.

 Ja
 Nee

 +10%  +10%  +10%  +10%

Activiteiten waarvoor bezoek aan tijdelijke (project) locaties noodzakelijk is voor 
de beoordeling van de activiteiten van de permanente locatie(s) waarvan het 
management systeem wordt gecertificeerd.

 Ja
 Nee

 +10%  +10%  +10%  +10%

Uitbestede activiteiten of processen  Ja
 Nee

 +10%  +10%  +10%

QMS: Activiteiten die worden gezien als hoog complex ( Annex A-MD5).  Ja
 Nee

 +10%  +10%

EMS: 

Hogere milieu gevoeligheid van directe omgeving in vergelijking tot typische 
locaties voor de industriële sector

 Ja
 Nee

 +10%  +10%

Indirecte milieu aspecten waardoor toename in audittijd noodzakelijk is.  Ja
 Nee

 +10%  +10%

Additionele of ongebruikelijke milieu aspecten of  regelgeving voor de sector.  Ja
 Nee

 +10%  +10%
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Risico op milieu incidenten of gevolgen voortkomend of mogelijk voortkomend als 
gevolg van ongelukken en mogelijke noodsituaties, vorige milieuproblemen 
waaraan de organisatie heeft bijgedragen

 Ja
 Nee

 +10%  +10%

EMS en OH&SMS: Meningen van geïnteresseerde partijen  Ja
 Nee

 +10%  +10%  +10%

OH&SMS: 

Ongevalsfrequentie en omvang beroepsziekten hoger dan gemiddeld voor het 
bedrijfsleven

 Ja
 Nee

 +10%  +10%

Wanneer er publieke personen aanwezig zijn op de locatie (bijv. ziekenhuis, 
scholen, luchthaven, treinstation, openbaar vervoer)

 Ja
 Nee

 +10%  +10%

De organisatie is betrokken bij juridische processen met betrekking tot OH&S 
(afhankelijk van de ernst en impact van de gerelateerde risico’s)

 Ja
 Nee

 +10%  +10%

De tijdelijke grote aanwezigheid van veel (sub) aannemersbedrijven en hun 
werknemers, waardoor de complexiteit of OH&S-risico's toenemen (bijvoorbeeld 
periodieke shutdowns of turnaround van raffinaderijen, chemische fabrieken, 
staalfabrieken en andere grote industriële complexen)

 Ja
 Nee

 +10%  +10%

Wanneer gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in hoeveelheden die de installatie 
blootstellen aan het risico van grote industriële ongevallen, in overeenstemming 
met de toepasselijke nationale regelgeving en / of documentatie voor 
risicobeoordeling

 Ja
 Nee

 +10%  +10%

Organisaties met locaties in andere landen dan de moederorganisatie (als 
regelgeving en taal niet goed bekend zijn)

 Ja
 Nee

 +10%  +10%

Sub Totaal van toename      +20%           

Reductie audittijd Van 
toepassing?

QMS EMS OH&SMS ANDERE 
NORM

Klant is niet “ontwerpverantwoordelijk” of andere normelementen zijn niet van 
toepassing in de scope (alleen QMS).

 Ja
 Nee

 -10%  -10%

Erg kleine locatie in relatie tot het aantal medewerkers (bijv. alleen 
kantoorlocatie).

 Ja
 Nee

 -10%  -10%  -10%  -10%

Volwassenheid van het managementsysteem (van toepassing op hercertificatie 
en scope uitbreiding, etc.)

 Ja
 Nee

 -10%  -10%  -10%  -10%

Bekendheid met het managementsysteem van de klant (bijv. reeds gecertificeerd 
voor een andere (vrijwillige) norm door dezelfde CI).

 Ja
 Nee

 -10%  -10%  -10%  -10%
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Gereedheid van de klant voor certificatie (bijv. al gecertificeerd or erkend voor een 
ander derde partij schema). 
Opmerking Voor OH&SMS al onderworpen aan periodieke audits door de 
nationale autoriteit voor een verplichte OH & SMS-regeling van de overheid.
Opmerking: als audits worden uitgevoerd in overeenstemming met IAF MD11 is 
dit argument niet van toepassing omdat reductie wordt uitgerekend op basis van 
de mate van integratie.

 Ja
 Nee

 -10%  -10%  -10%  -10%

Hoge mate van automatisering  Ja
 Nee

 -10%  -10%  -10%

Wanneer er sprake  is van  medewerkers die niet op locatie werken zoals 
verkoopmedewerkers, chauffeurs, service medewerkers, etc. en het is mogelijk 
om redelijkerwijs middels de audit vast te stellen of hun activiteiten in 
overeenstemming zijn met het systeem op basis van beschikbare informatie

 Ja
 Nee

 -10%  -10%  -10%

Activiteiten die beschouwd kunnen worden als laag risico (zie Annex A,voor 
voorbeelden):

O Processen met dezelfde en repeterende activiteiten (bijv. alleen service)
o Identieke laag complexe activiteiten uitgevoerd door alle ploegen met 
voldoende   bewijs van gelijkwaardige prestaties van alle ploegen
o Wanneer een significant deel van de medewerkers gelijksoortig en simpele 
activiteiten uitvoeren. Repeterende processen in de scope (wanneer 
medewerkers repeterende activiteiten uitvoeren)

 Ja
 Nee

 -10%  -10%  -10%

Sub Totaal van Reductie      -30%           

Totaal Toename min Reductie      -10%           

*Let op reden en verantwoording alleen te benutten voor schema’s die de grondslag van hun tijdsbesteding vinden in de genoemde IAF MD documenten 
Voor OHSAS 18001 is de EA3-13 van toepassing - hoewel de tekst van de redenen van de EA3-13 enigszins van elkaar afwijkt, is de redenering dezelfde als in de 
MD22.

Opmerking 1: Subtractieve factoren mogen slechts eenmaal worden gebruikt voor elke berekening voor elke klantorganisatie.
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Opmerking 2: Bijkomende factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het berekenen van de audittijd van geïntegreerde beheersystemen komen aan de orde in IAF 
MD 11.
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Aanvullende toelichting op de onderbouwing van de tijdsduur van de audit

SVP nadere toelichting geven op kernmerken van de organisatie die je in je overwegingen hebt meegenomen. Alle attributen van het systeem, de processen en producten / 
diensten van de klant moeten worden overwogen en een billijke aanpassing moet worden gemaakt voor die factoren die meer of minder controleurs tijd zouden kunnen 
verantwoorden voor een effectieve audit. Additieve factoren kunnen worden gecompenseerd door subtractieve factoren. Elke beslissing in verband met de rechtvaardiging 
moet worden vastgelegd. Overweeg ook zaken als tijdelijke site, multi-site auditing, outsourcing, etcetra.

Datum: 24-10-2019 Assessor: Frans de Kruif

Meerdere vestigingen, maar tegelijkertijd sterk geautomatiseerd en volwassen managementsysteem, waardoor vestigingen met lagere frequentie bezocht kunnen 
worden.

Datum:      Assessor:      

     

Datum:      Assessor:      

     

Datum:      Assessor:      

     



   

Formulier: MSBS43999RQA-NEUR/V10-03/2018-NL    Rapport: RQA The Netherlands OU RQA9432056/376496 - 24-10-2019      Pagina 10 van 11

Berekening tijdsbesteding NIEUWE CERTIFICATIEPERIODE of TUSSENTIJDSE WIJZIGING in dagen (alle kolommen behoren altijd ingevuld te zijn!)

Bezoek
Norm (en)

Fase 1+2
volgens tabel

Fase 1+2
berekend

Fase 1+2 na aftrek 
combi korting

Aantal surveillance 
dagen over een 

periode van 3 jaar
Aantal dagen bij 

hercertificatie

Bezoek 
frequentie

ISO 14001:2015 18 16.2 15 15 10 Choose an item.
                              Choose an item.

                              Choose an item.

                              Choose an item.

Reisdagen (indien van toepassing)                     
Totaal aantal dagen 16.2 15 15 10

  
Onderbouwing aanpassing aantal mandagen bij hercertificatie:
(reductie met maximaal 1/3 van het aantal Fase 1+2 Berekend)
 

1. Weinig tekortkomigen
2. Verbetermanagement
3. Millieuprestaties

Aanvullende toelichting:

Zeer volwassen milieumanagementsysteem, volledig geïntegreerd in strategie en 
bedrijfsvoering. Ook gecertificeerd voor CO2-Prestatieladder, ISO 9001 en VCA.

Aantal dagen laatste kolommen afronden conform norm vereisten en bij voorkeur 
naar boven op hele dagen in verband met de planningsmogelijkheden.

Fase 1+2 volgens tabel. Dit 
aantal dagen vormt het 
uitgangspunt voor het bepalen 
van het aantal mandagen op 
basis van het aantal effectieve 
medewerkers’s

Fase 1+ 2 berekend. Is het aantal 
mandagen volgens tabel met 
toepassing van factoren voor toe- 
of afname. De gesaldeerde 
eventuele korting is maximaal 30%

Fase 1+2 na aftrek combi - MD11:
 Niet geïntegreerd systeem, 

aparte audits: 0%
 Deels geïntegreerd systeem 

(>=50%), deels geïntegreerde 
audits (>=50%): 10%

 Geïntegreerd systeem, 
geïntegreerde audits: 20%
Let op: bij toepassing wel 
motiveren. 

Aantal surveillance 
dagen over 3 jaar is gelijk 
aan aantal dagen fase 1+ 
2 berekend, indien van 
toepassing na aftrek 
combi korting. 

Aantal dagen her-certificatie 
gelijk aan fase 1+ 2 na aftrek 
combi korting.

Wanneer goede prestaties hier 
reden toe geven is er een 
reductie tot maximaal 1/3 
mogelijk,

Assessor: Alex Alblas

Frans de Kruif

Datum:     24-10-2019

NB: Voor bepaalde schema’s moeten afwijkende berekeningen gehanteerd worden of specifieke formulieren worden gebruikt !!
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2. Toelichting bij dit Manday Justification Form 
Dit formulier wordt gebruikt om onze gegevens over uw organisatie up-to-date te houden. Het vormt de basis 
voor de tijdbesteding van LRQA voor certificering van uw organisatie. 

Dit formulier wordt in overleg met u in bijvoorbeeld de volgende situaties aangemaakt door uw assessor:
1. Tijdens de fase 1 audit bij een initiële certificatie 
2. Voorafgaande aan een nieuwe certificatieperiode (bij het focus-bezoek of bij een hercertificering)
3. Wanneer tijdens de audit blijkt er wijzigingen hebben plaats gevonden in de aspecten waarop de 

tijdsbesteding is gebaseerd. 
De reden wordt in het bovenste blok op aangegeven.

Dit formulier biedt de mogelijkheid om voor een aantal verschillende normen de scope, het aantal 
medewerkers onder de betreffende scope, het aantal effectieve medewerkers en het aantal vestigingen weer 
te geven. Wanneer het aantal fte’s substantieel afwijkt van het medewerkers wordt dit door de assessor 
onderbouwd. LRQA past de tijdsbesteding toe die vanuit accreditatie wordt voorgeschreven in de 
bijvoorbeeld de MD5 en MD22 van het IAF. 

Fase 1+2 volgens tabel
Dit is het aantal dagen dat in de accreditatieregels is opgenomen en vormt de basis voor de berekening van 
het aantal benodigde mandagen

Fase 1+2 berekend
Dit is het aantal mandagen volgens tabel eventueel aangepast wanneer daar aanleiding toe is (geen 
ontwerp, eenvoudige processen, veel mensen met hetzelfde werk, combinatie met andere norm). De 
aanpassing is maximaal 30%. In bepaalde gevallen kan de assessor beslissen het aantal dagen naar boven 
aan te passen (complexiteit van de organisatie, meerdere vestigingen met grote rijafstanden, 
werkplekbezoek). Aanpassing van het aantal dagen wordt altijd door de assessor onderbouwd.

Fase 1+2 na aftrek van combikorting.
Wanneer er meer dan 1 norm wordt getoetst, én er sprake is van een volledig geïntegreerd management 
systeem kan per norm extra worden gereduceerd. 

Surveillance dagen
In de kolom voor de surveillancedagen wordt het aantal dagen aangegeven, dat besteed moet worden aan 
tussentijdse bezoeken over één certificatie periode. Dit aantal dagen is over een periode van 3 jaar altijd 
minimaal gelijk aan het aantal dagen Fase 1+2 na aftrek van combikorting. In een aantal gevallen kan er 
reden zijn dit aantal dagen naar boven toe bij te stellen (noodzakelijk bezoeken vestigingen, bezoek 
werklocaties)

Hercertificatie
Als regel is dit het aantal dagen hercertificatie gelijk aan het aantal dagen Fase 1+2 na aftrek van 
combikorting. Bij goed prestaties in het verleden kan hierop een reductie worden gegeven van maximaal  1/3 
van het aantal dagen Fase 1+2 na aftrek van combikorting.

Bezoekfrequentie
Voor de planning van de audit is het van belang dat de frequentie waarmee wij u zullen bezoeken af te 
spreken. De basis regel in accreditatie is dat wij minimaal eens per jaar bij u een audit moeten uitvoeren om 
het uitgegeven certificaat zijn geldigheid te laten behouden. Er kunnen echter zowel bij uw organisatie als bij 
de auditor gegronde redenen zijn om vaker langs te komen. Dit leidt ten opzichte van de mandag besteding 
die eerder is bepaald geen extra tijd of kosten op voor u want de dagen zullen meer verspreid worden. 
Uitzondering hierop zijn echter wel de dagen/tijd die nodig zijn voor het opvolgen van Non-conformiteiten. 

Dit formulier helpt de argumenten voor onze tijdbesteding voor audits transparant te maken, mocht u vragen 
hebben over deze tijdsverantwoording of andere dienstverlening van LRQA dan kunt u dit uiteraard met uw 
assessor bespreken of contact opnemen met onze verkoopafdeling: Telefoon: 010 201 84 76


