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Voorwoord 
 
Met deze directiebeoordeling wil de directie van Schuitemaker aan de medewerkers en 
geïnteresseerden de ontwikkelingen laten zien op het gebied van Kwaliteit, ARBO, Milieu en 
gezondheid. Daarnaast wil de directie middels deze directiebeoordeling een oordeel geven over de 
effectieve werking van het managementsysteem. 
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1 RESULTATEN VOORGANGDE DIRECTIEBEOORDELING  
 
Op 26 april 2016 vond de vorige directiebeoordeling plaats. Deze directiebeoordeling bevatte de 
onderwerpen “ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004” Dit verslag is besproken en akkoord bevonden.  
De volgende onderwerpen zijn tijdens de vorige directiebeoordeling op de actielijst gezet als 
doelstelling om op te lossen het afgelopen Auditjaar.  
 
1.1 BEHANDELING ACTIEPUNTEN LAATSTGEHOUDEN MR-VERGADERING ISO 9. 

 
Geen openstaande actiepunten geconstateerd tijdens vorige directiebeoordeling ISO 9 

 

1.2 BEHANDELING ACTIEPUNTEN LAATSTGEHOUDEN MR-VERGADERING ISO 14. 

 
Actiepunt 1). De volgende acties zijn doorgevoerd: 
Afwijking: Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn beschreven in het handboek, maar 
dekken niet voldoende alle VGM-taken van de medewerkers. Nieuwe opzet document 
functiebeschrijving aanvullen met alle VGM taak en opstellen voor alle functie binnen Schuitemaker.  
 

Voorgenomen Correctieve actie:   
Hagemans format functieomschrijvingen aanvullen met upgedate VGM-taken en deze formeel 
doorvoeren voor alle functies bij Schuitemaker 
 
Status: in behandeling (zie actiepunt 18-0029 actieplan)  
 

Actiepunt 2). De volgende acties zijn doorgevoerd: 
Managementreview 2016 H2 ontbreekt nog van de CO2 prestatieladder. 
 
Oplossing: Achterstand weggewerkt eind 2de kwartaal 2017 en managementreview gehouden. 
 

1.3 BEHANDELING ACTIEPUNTEN LAATSTGEHOUDEN MR-VERGADERING VCA** 

 
Actiepunt 1)  
Intern overleg niet gehouden volgens planning in okt en dec 16. 
 
Voorgenomen Correctieve actie:   
Jaarlijkse terugkomdagen voor buitendienst medewerkers gebruiken om intern overleg te houden. 
Planning opgesteld voor seizoen 2018/2019. Okt: “start winterseizoen 2018-2019’’   April: Eind 
evaluatie seizoen 2018/2019. Sept: Epoke training 2019 in company (zie actiepunt 16-0070 Actieplan)     
 
Actiepunt 2) 
het afgelopen half jaar zijn er geen MT-vergadering met KAM-zaken besproken. 
 
Oplossing: 
KPI’s geformuleerd vanuit de doelstellingen welke per kwartaal gemeten kunnen worden vanuit het 
systeem. Deze KPI worden 1x per kwartaal geprsenteerd aan het MT van Machines en Industrial  de 
voortgang van de KAM doelstellingen te kunnen  bespreken met bijbehorende KPI’s. (Zie Actiepunt 
16-0073 actieplan).  
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Actiepunt 3) 
Onderaannemers houtstaal en van der Werf zijn niet VCA* bedrijf gecertificeerd. 
 
Voorgenomen Correctieve actie:   
van der Werf heeft voornemens om zich VCA te laten certificeren, maar Houtstaal niet. Verkoop 
heeft voor Houtstaal een alternatief welke wel gecertificeerd is. De projectmanager en verkoop 
nemen contact op met van der Werf voor de intentieverklaring en bekijken of het alternatief een 
geschikte kandidaat is om Houtstaal te vervangen. (Actiepunt 17-0058 actieplan)  
 
1.4 BEHANDELING ACTIEPUNTEN LAATSTGEHOUDEN MR-VERGADERING CO2 PRESTATIELADDER. 

 
Actiepunt 1) Elektraverbruik zal in de komende jaren blijven stijgen.  
 
Besluit wijziging: Grootverbruikers in kaart brengen d.m.v. tussenmeters en over het elektraverbruik 
een energieaudit uitvoeren. (actiepunt 17-0129 actieplan) 
 
Actiepunt 2) Brandstof verbruik blijft stijgen.  
 
Besluit wijziging: Beleid bijstellen/aanscherpen zakelijk rijden.  Verbruiken per voertuig beter 
inzichtelijk maken en gaan vergelijken met elkaar qua verbruik gemiddelde. (actieplan 18-0033 
actieplan). 
 

2 RESULTATEN INTERNE- EN EXTERNE AUDITS 
 

2.1 INTERNE AUDIT ISO 9001. 

In week 13 t/m 15 2018 is een interne audit uitgevoerd op het ISO 9001:2015  managementsysteem. 
De acties zijn hieruit naar voren kwamen zijn opgenomen in het actieplan.nu en worden beheerd 
door de KAM-coördinator. Één afwijking is geconstateerd tijdens de audit. Daarnaast zijn er tijdens 
de audit per afdeling verbeterpunten geconstateerd welke teruggekoppeld zijn aan de auditees. Een 
aantal van deze verbeterpunten was al opgenomen in het document kansen en bedreigingen. De 
restende punten worden intern gesproken en wanneer deze een verbetering geven in het systeem, 
worden ze opgenomen in het actieplan.nu als actiepunt.   
 
Afwijking 1) 
 
Geconstateerde afwijking: 
KTO seizoen 2016-2017 niet uitgevoerd. 
 
Oorzaakanalyse: 
Planning en prioriteitstelling marketing 
 
Correctieve actie (auditee): 
Verkoop binnendienst heeft kto opgesteld en verspreidt 
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2.2 INTERNE AUDIT ISO 14001 

 
Op 7 maart 2018 is er een systeem-audit uitgevoerd op de ISO 14001:2015 managementsysteem. De 
implementatie audit is gehouden in week 13 t/m 15 2018. Tijdens deze Audit zijn de volgende 
afwijkingen en opmerkingen vastgesteld.  
 
Afwijking 2) 
 
Geconstateerde afwijking: 
Journaal en register wordt niet regelmatig om de week bijgehouden door de vatenpark beheerder. 
Hierdoor komen de hoeveelheden en type stoffen vatenpark niet overheen met het Journaal.   
 
Oorzaakanalyse: 
Vatenpark beheerder Elmar krijgt niet de tijd buitenom zijn spuitwerkzaamheden om het vatenpark 
te beheren. 
 
Correctieve actie (auditee): 
Manuren Spuiterij voor vrijmaken zodat het journaal en register periodiek wordt bijgehouden om de 
week. Actiepunt 18-0019 actieplan. 
 
Afwijking 3) 
 
Geconstateerde afwijking: 
Rommelige PGS-15 Vatenpark waar klasse 3 en klasse 6 stoffen bij elkaar op één lekbak staan en 
meerdere stoffen op de grond zijn opgeslagen i.p.v. van de stelling locaties. Tevens worden vaten en 
ICB’s buiten de opslag opgeslagen. i.p.v. in de opslag.       
 
Oorzaakanalyse: 
In het verleden had de vatenpark beheerder een andere hoofdtaak, waarbij meer tijd vrijgemaakt 
kon worden om het vatenpark te beheren. Vanwege de veiligheid is toen besloten dat andere 
heftruckchauffeurs alleen stoffen op de vloer van de opslag mochten aanleveren en niet in de 
stellingen. 
 
Correctieve actie (auditee): 
Instructie opstellen beheer en omgang vatenpark en uitdelen aan heftruckchauffeurs. Manuren 
Spuiterij voor vrijmaken zodat het journaal en register periodiek wordt bijgehouden om de week. 
Actiepunt 18-0019 actieplan.  
   
Afwijking 4) 
 
Geconstateerde afwijking: 
Opslag van lege IBC’s buiten het vatenpark zonder lekvoorziening 

 

Oorzaakanalyse: Tijdelijke opslag van IBC’s voor natzout opslag van gebruikte strooiers bij reparatie   

 

Correctieve actie (auditee): 
Containers zijn afgevoerd. Er is een nieuwe opslagcontainer aangeschaft, waar natzoutcomponent in 
opgevangen kan worden, voor hergebruik. Zie actiepunt 17-0040 actieplan. 
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2.3 INTERNE AUDIT VCA** 2008/5.1 

 
Op 21 maart 2018 is er een systeem-audit uitgevoerd op de VCA managementsysteem. De 
implementatie audit is gehouden in week 13 t/m 15 2018. Tijdens deze Audit zijn de volgende 
afwijkingen en opmerkingen vastgesteld.  
 
Afwijking 5) 
Geconstateerde afwijking: 
Functieomschrijvingen en functieoverzicht van verschillende functies konden niet door P&O worden 
getoond  
 
Oorzaakanalyse: 
n.n.b.  
 
Correctieve actie (auditee): 
n.n.b  
 
Afwijking 6) 
Geconstateerde afwijking: 
Medewerkers Meulenkolk G.J.F. (Ferdinant) en Mensing H.G. (Niek). Met verlopen of ontbrekende 
VCA-B certificaten niet aangemeld voor de cursus.   
 
Oorzaakanalyse: 
n.n.b.  
 
Correctieve actie (auditee): 
n.n.b  
   
Afwijking 7) 
Geconstateerde afwijking: 
Service maakt gebruik bij het zomeronderhoud van uitzendkrachten van Marquette, maar Service en 
P&O kan niet aantonen of deze ingehuurde uitzendkracht VCA-B gecertificeerd zijn en geïnstrueerd 
met het veiligheidsinstructies. 
   
Oorzaakanalyse: 
n.n.b.  
 
Correctieve actie (auditee): 
n.n.b  
 
Afwijking 8) 
Geconstateerde afwijking: 
P&O kan niet aantonen of uitzendbureau  Marquette VCU gecertificeerd en daarbij voldoen aan de 
VCA norm voor bedrijven waar personeel kan worden ingehuurd.    
 
Oorzaakanalyse: 
n.n.b.  
 
Correctieve actie (auditee): 
n.n.b  
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Afwijking 9) 
Geconstateerde afwijking: 
Onderaannemers houtstaal en van der Werf zijn niet VCA* bedrijf gecertificeerd. 
 
Oorzaakanalyse: 
Alle medewerkers zijn gecertificeerd. Certificatie van het bedrijf uitgesteld vanwege crisis. 
 
Correctieve actie (auditee): 
Op 3 mei overleg Hein en Tonny met vd werf over vca of einde inhuur 
 
Afwijking 10) 
Geconstateerde afwijking: 
Onderaannemer van der Akker niet beoordeeld  over seizoen 2016-2017 
 
Oorzaakanalyse: 
In alle drukt is dit verzuimd 
 
Correctieve actie (auditee): 
Afgesproken dat vanuit de interne opdrachtgever de beoordeling jaarlijks zal plaatsvinden. Gepland 
medio mei 2018 
 
Afwijking 11) 
Geconstateerde afwijking: 
Onderaannemer Holten AB is een Duitse firma welke daardoor geen VCA certificaat heeft, maar een 
Duitse certificering. Beoordeling of deze Duitse certificering gelijkwaardig met de VCA is niet 
uitgevoerd 
 
Oorzaakanalyse: 
Duitsland kent geen VCA. Men heeft wel een veiligheidssysteem dat gelijkwaardig is. Hierin zijn de 
individuele medewerkers gecertificeerd. 
 
Correctieve actie (auditee): 
Veiligheidssysteem van Duitse aannemers wordt als gelijkwaardig geaccepteerd door onze klanten. 
Afhankelijk van het veiligheidsplan neemt Schuitemaker sommige verantwoordelijkheden op zich in 
die projecten waar volgens VCA het bedrijf zaken geregeld dient te hebben. 
 
Afwijking 12) 
Geconstateerde afwijking: 
Tijdens de audit waren de keuringen arbeidsmiddelen voor 3 servicebussen verlopen.  
 
Oorzaakanalyse: 
Vanwege werken vanuit huis in de regio komen buitendienst servicemonteurs weinig in Rijssen. 
Daarnaast heeft de winterdienst in de herfst en het winterseizoen te druk om de servicewerkplaats 
te laten keuren. Hierdoor kunnen deze mobiele werkplaatsen alleen in de lente en zomer gekeurd 
worden.   
 
Correctieve actie (auditee): 
Keuringen jaarlijks in het voorjaar in april t/m juli uitvoeren. Verlopen keuringen ingepland in april. 
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Afwijking 13) 
Geconstateerde afwijking: 
Geen intern overleg gehouden in seizoen 2017-2018 tot nu toe. Alleen Evaluatie winterseizoen in de 
planning voor April 2018.  
 
Oorzaakanalyse: 
n.n.b.  
 
Correctieve actie (auditee): 
n.n.b  
 
Afwijking 14) 
Geconstateerde afwijking: 
Afzuiging PGS-15 kast servicelandbouw niet aangesloten vanwege ontbreken stopcontact voeding 
 
Oorzaakanalyse: 
PGS-15 kast verplaatst naar andere plek op de afdeling zonder stopcontact. 
 
Correctieve actie (auditee): 
Stopcontact laten aanleggen zodat afzuiging aangesloten kan worden. Actiepunt 18-0024 actieplan. 
 
Afwijking 15) 
Geconstateerde afwijking: 
(Nood)verlichting opslagvoorziening vatenpark voorraad algemeen ontbreekt.  
 
Oorzaakanalyse:  
Verlichting werd in het verleden niet nodig geacht omdat alleen in de winter een korte periode geen 
daglicht was. De opslag werd toen gewoon niet gebruikt. Het management heeft nu de wens om 
24/7 te gaan produceren waardoor er nu verlichting nodig is voor de avond en nacht. 
 
Correctieve actie (auditee): 
TD (Nood) verlichting laten plaatsen vatenopslag. (zie actiepunt 17-0051 actieplan)  
 
Afwijking 16) 
Geconstateerde afwijking: 
Nooddouche en oogspoelvoorziening  ontbreekt in de opslagvoorziening vatenpark 
 
Oorzaakanalyse: 
Veiligheidsmaatregel bij de bouw van de spuiterij en buitenopslag chemicaliën niet meegenomen. 
 
Correctieve actie (auditee): 
TD Nooddouche en oogspoelvoorziening  laten plaatsen vatenopslag (zie actiepunt 16-0011 
actieplan) 
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2.4 INTERNE AUDIT CO2 PRESTATIELADDER 

 
Interne audit H1 en H2 2017 uitgevoerd op 10 oktober 2017 en 19 maart 2018 voor de CO2 
prestatieladder De acties zijn hieruit naar voren kwamen zijn opgenomen in het actieplan.nu en 
worden beheerd door de KAM-coördinator. Geen afwijkingen geconstateerd.  
 
2.5 EXTERNE AUDITS 

 
Schuitemaker heeft afgelopen jaar meerdere externe audits laten uitvoeren voor de Kwaliteit, 
veiligheid, Milieu en gezondheid.   
 
AUDIT ISO 9001:2015 
Op 8 en 9 juni 2017 heeft TüV de implementatie audit uitgevoerd. Hier zijn geen afwijkingen uit naar 
voren gekomen. 
 
AUDIT ISO 14001:2004 
Op 8 en 9 mei 2016 heeft TüV de 2ste controle audit uitgevoerd. Hier zijn twee  afwijkingen uit naar 
voren gekomen. 
 
Afwijking 1:  
Er is door de organisatie hiet geidentificeerd of (en zoja welke) eisen uit het activiteitenbesluit (type 
B of C) van toepassing zijn op Schuitemaker Industrial B.V. 
 
De van toepassing zijnde wettelijke eisen die van toepassing zijn op de milieuaspecten Schuitemaker 
Industrial B.V. zijn ontoereikend geïdentificeerd. 
 
Afwijking 2: 
Doordat de van toepassing zijnde compliance verplichtingen uit vergunning en activiteitenbesluit 
ontoereikend zijn geidentificeerd is ook de naleving van de betreffende eisen ontoereikend 
beoordeeld.  
Er is daardoor nog geen passende registratie beschikbaar van de resultaten van die beoordeling. 
 
Oplossing: 
Beide afwijkingen zijn afgehandeld met de invoering van de Kader DRC-tool voor beheer wet en 
regelgeving en goedgekeurd door Tüv.  
  
AUDIT VCA-CUVM 
Op 28 september 2017 heeft de Dekra een controle audit uitgevoerd voor de VCA-CUVM. Tijdens 
deze audit zijn er geen afwijkingen geconstateerd. Vanwege overgang CUVM naar VA-keur, wordt 
vanaf 2018 de VA-keur niet samen met de VCA geaudit, maar apart buiten het managementsysteem. 
 
AUDIT CO2 PRESTATIELADDER 
Op 10 Oktober 2017 heeft Tüv Nederland een externe Audit uitgevoerd voor de CO2-prestatieladder. 
Tijdens deze audit zijn er geen afwijkingen geconstateerd. 
 

AUDIT MVO 
Op 20-10-2017 heeft Kader b.v. in opdracht van Schuitemaker een externe audit gehouden voor de 
MVO-monitor volgens de NPR 9026. Tijdens deze audit zijn geen afwijkingen geconstateerd. 
 
Alle afwijkingen en aandachtspunten van deze externe audits zijn opgenomen in het actieplan.nu.  
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2.6 BEVOEGD GEZAG 

 
Vanuit het bevoegd gezag heeft de Regionale uitvoeringsdienst (RUD) op 29 juni en 18 oktober 2017 
hercontroles uitgevoerd om te controleren of de geconstateerde overtredingen van milieucontrole 
28-9-2016 afgehandeld zijn. Genomen maatregelen en voorzieningen waren voldoende voor de RUD 
om alle overtredingen op te heven. Aanvraag ingediend voor nieuwe omgevingsvergunning op 1 April 
waarop de conclusie was van bevoegd gezag dat wij de badenreeks qua chemisch badinhoud 
verkleinen, zoals voorgesteld in het saneringsplan niet meer vergunning plichtig type C zijn. Daardoor 
van bevoegd gezag de vraag gekregen tot indienen omgeving beperkte milieu toets (OBM toets) met 
betrekking tot indirect lozen op vuil water riool. Wanneer de aanpassingen aan de badenreeks zijn 
voltooid treedt de OBM toets in werking samen met het activiteitenbesluit.     
 
2.7 RISICO INVENTARISATIE EN EVALUATIE  

 
Dit jaar is Schuitemaker bezig met het opzetten van een verdiepende Risico Inventarisatie en 
Evaluatie (RIE) voor gevaarlijke stoffen en besloten ruimtes. Tevens wordt de algemene RIE nadat de 
verdiepende RIE zijn opgesteld opnieuw getoetst door een externe HVK van Kader.  
 
2.8 OORDEEL DIRECTIE OVER DE INTERNE EN EXTERNE AUDITS 

 
KAM doelstellingen opnieuw vastgesteld. Het managementsysteem uitgebreid met 11 KAM KPI’s 
welke per kwartaal gemonitord worden. Deze doelstellingen en KPI’s moeten er voor zorgen dat het 
management de voortgang van de doelstellingen kan bewaken en indienen nodig kan ingrijpen in de 
organisatie wanneer doelstellingen vertragingen oplopen. 
Online kader geeft Schuitemaker de mogelijkheid om alle vier de systemen in één overzichtelijk 
internet portaal te onderhouden en te beheren, waardoor er een integraal managementsysteem 
ontstaat voor KAM.   
 

3 KLANTTEVREDENHEID 
 
De klanttevredenheid is nog niet gemeten door verkoop over seizoen 2017/2018 en onderzoek van 
2016-2017 is ook niet uitgevoerd. Verkoop binnendienst heeft kto opgesteld voor seizoen 2018 en 
heeft deze verspreidt. 
 
OORDEEL DIRECTIE KLANTTEVREDENHEID 

n.n.b.  
 

4 INZICHT IN CONTEXT EN BELANGHEBBENDEN 
Context en belanghebbenden zijn in kaart gebracht in het Business Model Canvas (BMC) en het 
document Kansen en Bedreigingen. Evaluatie hiervan gaat jaarlijks gebeuren.  
 
Deze documenten zijn opgezet en ingevuld door de afdelingshoofden en zijn in concept besproken 
met de directie.  De laatste utwerking dient nog te gebeuren door het management vóór 20 April 
2018. 
 
De uiteindelijke prioriteitsstelling en beslissing over doelstellingen en de uit voeren acties dient te 
worden gedaan door de directie vóór 30 April 2018. 
  
Voortvloeiende acties  worden opgenomen in actieplan.nu.  
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OORDEEL DIRECTIE 

De context analyse biedt nieuwe inzichten, en het is goed om het op papier te hebben. Het schema is 
een basisvoorwaarde voor iedere organisatie. Op dit moment vindt de directie het document een 
goed beeld geeft van de organisatie. 
 

5 INZICHT IN KANSEN EN RISICO’S 
 

5.1 KWALITEIT 

Middels het document Analyse kansen en bedreigingen zijn kansen en bedreigingen voor de 
organisatie in kaart gebracht. Dit document wordt jaarlijks geactualiseerd. 
 
5.2 MILIEUASPECTEN 

Via het Milieuaspectenregister wordt inzicht verkregen in relevante milieuaspecten.. Relevante 
doelstellingen en KPI’s zijn vastgesteld en toegewezen aan verantwoordelijken. 1 x per kwartaal 
worden deze besproken in het KAM-overleg en jaarlijks beoordeeld tijdens de directiebeoordeling. 
Het MAR zal 1 x per jaar worden geactualiseerd. 
 
5.3 RISICO INVENTARISTIE & EVALUATIE  

Middels de algemene en verdiepende RI&E’s zijn de risico’s van Schuitemaker in kaart gebracht. Deze 
RI&E’s worden jaarlijks geactualiseerd. Naast deze RIE is er ook een functie RIE opgesteld om de 
risico per functie in kaart te brengen.    
 
5.4 OORDEEL DIRECTIE 

Door het in kaart brengen van de grootste milieu en veiligheidsrisico’s kan Schuitemaker 
doelstellingen en KPI’s formuleren om deze te beheersen c.q. verbetermaatregelen op te stellen om 
de risico’s te minimaliseren.    
 

6 INZICHT VANUIT EMISSIE INVENTARIS CO2  
 
Input documenten 
- 2.A.3_2 Energie audit rapport gasverbruik Schuitemaker 09-10-2017 

- Energie audit rapportage brandstofverbruik H2 2017 

- 3.A.1_2 Emissie inventaris rapport H1 2017 

- Emissie inventaris rapport H2 2017 

 
Uit de Emissie inventaris blijkt dat het gasverbruik met 0,56% gedaald is, elektraverbruik met 23% 
gestegen en brandstofverbruik  ook gestegen met 3% . Hierdoor heeft Elektra wederom gas 
gepasseerd als grootste  uitstoot van de footprint en is gas ook ingehaald door het brandstof.   
 
Vanwege de verschuiving van CO2 uitstoot door elektra en brandstof en het niet inzichtelijk hebben 
wat de grootverbruikers zijn is er voor het afgelopen halfjaar gekozen voor audit op 
brandstofverbruik. Door Km registratie van de servicevoertuigen is het nu mogelijk om een 
gemiddelde aantal gereden Km per liter uit te rekenen totaal en elk voertuig onderling.  
 
Een energieaudit op elektra is nog niet mogelijk omdat verbruik per afzonderlijke gebruiker niet 
bekend is. Schuitemaker heeft op dit moment geen budget beschikbaar om de verschillende 
elektrastromen in kaart te brengen (Alleen schatting verbruik laser bekend).  Na verwachting zullen 
ook de elektra verbruiken blijven stijgen per halfjaar.  
 



  Directiebeoordeling 
Pagina 14 van 25 

 

   

 

Met deze beoordeling is gekeken naar de verbruiken van de verschillende voertuigen van Service. 
Hierin is gekeken naar de gemiddeld verbruik per KM van het voertuig. Zo zijn de grootverbruikers 
geïdentificeerd en kunnen deze vervangen worden door een Euro 6 voertuig.   
 
Afgesproken met directie dat vanaf juli 2018 Bij alle tankpassen de KM stand moet worden 
doorgegeven, zodat van elk bedrijfsvoertuig de gemiddelde gereden KM per liter kunnen worden 
bijgehouden.   
 

7 RESULTATEN VAN INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE 
 
7.1 Interne communicatie 
De interne overleggen die binnen Schuitemaker worden gehouden, zijn opgenomen in het handboek. 
De overleggen zijn een belangrijk middel voor het bewaken van de continuïteit van het 
managementsysteem. Acties worden bijgehouden en bewaakt.  
 

Overleg Onderwerpen Frequentie Notulen Archief 
Directiebeoordeling • Zie procedure 1 x per jaar met 

directie. 
Ja Management

systeem 

Productie/Verkoop 
overleg 

• Binnenkomende/uitgaande partijen 

• Dagelijkse gang van zaken 

1x in de week Nee  

Directie/MT-overleg • Planning 

• Inzetbaarheid personeel 

• Beleid en Strategie opstellen 

2-wekelijks Ja Bij algemeen 
Directeur 

KAM-overleg • klachtenbeheer   

• Monitoring KAM KPI’s 

1x per kwartaal Ja Management
systeem 

Personeelsinformatie 
bijeenkomsten 

• Resultaten afgelopen kwartaal 

• Toekomstbeeld 

1 x per kwartaal 
voor al het 
personeel. 

Nee  

Groot verkoop overleg • Toetsen normen en waarden 

• Medewerkertevredenheid 

• Resultaten afgelopen periode 

2x per maand Ja  Bij afdeling 

Arbo-commissie • Bespreken van: 

• RIE (Arbo, VGM-functie) 

• Plan vaan Aanpak, beheersmaatregelen 

• Verbeteracties  

• Eventuele incidenten 

• Zaken die bij de medewerkers leven 

1x per kwartaal; 

Arbo-commissie 

Ja Op KAM schijf 
opgeslagen 

Factsheet CO2 reductie • Via SR-nieuws en website  1x per halfjaar nee Management
systeem 

 
De ARBO commissie is opgenomen in de overlegstructuur van Schuitemaker. Hierin worden onder 
andere incidenten gemeld. De ARBO commissie bestaat uit medewerkers van de productie, 
technische dienst, data registratie, manager productie en de KAM Coördinator.  
 
7.2 Beoordeling directie 
De interne overleggen vinden naar tevredenheid van de directie plaats. Er zijn, naar het oordeel van 
de directie, voldoende momenten om intern af te stemmen.  
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7.3 Externe communicatie 
De wijze waarop extern gecommuniceerd wordt, is vastgelegd in het managementsysteem 
 

Communicatie 
via/met 

Doel Beheer Bestemd voor Verantwoordelijk 

Mail Algemene communicatie 
aanvragen, productinformatie, 
offertes, orders, logistieke, 
financiële en juridische 
informatie/documenten. 

Medewerker Intern en 
externe 
communicatie 

ICT 

Website Presentatie Schuitemaker, 
Imago, productinformatie, 
nieuws, vacatures, Factsheet 
CO2 Prestatieladder 

Marketing Medewerker Klanten Marketing Manager 

Sharepoint Project documenten delen zowel 
intern als extern 
 
 

Commercieel Manager Alle 
medewerkers 

Commercieel Manager 

Inspectie SZW Communicatie omtrent 
arbeidsongevallen met 
ziekenhuisopname of blijvend of 
dodelijk letsel 

KAM-Coördinator Rijksoverheid  KAM Coördinator 

Bevoegd gezag Communicatie omtrent milieu 
incidenten van lekkages groter 
dan 5 liter, overschrijding 
grenswaarden in 
Activiteitenbesluit, OBM en 
vergunning  

KAM-Coördinator Bevoegd Gezag KAM Coördinator 

Regionale 
uitvoeringsdienst  

Handhaving milieuwetgeving 
middels milieucontroles 

KAM-Coördinator Bevoegd Gezag KAM Coördinator 

Advertenties Productinformatie, Presentatie 
Schuitemaker, imago, nieuws 

Marketing Medewerker Klanten Marketing Manager 

Beurzen Productinformatie, Presentatie 
Schuitemaker, imago, nieuws 

Marketing Medewerker Klanten Marketing Manager 

Douane Behouden douane entrepot 
vergunning 

Verkoop Binnendienst Rijksoverheid Commercieel Manager 

KvK Export en importdocumentatie Verkoop Binnendienst Rijksoverheid Commercieel Manager 
Omwonenden en 
belangstellenden 

Inkijk geven omgeving in uit te 
voeren bedrijfsactiviteiten door 
organiseren Open dag  

Marketing manager Omwonenden 
en 
belangstellenden 

Marketing manager 

 
Beoordeling directie 
De directie is tevreden over de externe communicatie. 
 

8 PERSONEEL EN ORGANISATIE 
 

8.1 PERSONEELSVERLOOP 

Het personeelsbestand is in seizoen 2017-2018 met onveranderd gebleven met 18 FTE  t.o.v. vorig 
seizoen. 
 
Nieuwe personeelsleden 
Bij Schuitemaker zijn drie nieuwe personeelsleden (Inkoop, Verkoop en Werkvoorbereiding) 
begonnen de afgelopen drie maand, Welke middels een interne audit gecontroleerd of nieuwe 
medewerkers op de hoogte zijn van de procedure en werkwijze en dit was het geval.  
  
Evaluatie opleidingen 
P&O beheert de opleidingen. Opleidingen en trainingen worden geïnitieerd vanuit de leidinggevende 
in samenspraak met de medewerker. Gewenste opleidingen en trainingen per functie zijn 
opgenomen in het functie- opleidings- en gegevensmatrix Industrial.  
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Beoordeling directie 
Personeelsbestand is afgelopen seizoen op veranderd en de procedure is aangepast, maar 
desondanks door voorlichting en instructie verloop de overgang goed.   
 
8.2 MILIEUINCIDENTEN 

Afgelopen seizoen heeft er geen milieu incident plaatsgevonden bij Schuitemaker. 
 
8.3 ONGEVALLEN 

Afgelopen seizoen heeft er geen arbeidsongeval plaatsgevonden bij Schuitemaker.  
 
8.4 BOUNDARY CO2 PRESTATIELADDER 

De Boundary van Schuitemaker is vast gesteld aan de hand van het KvK en is op het hoogste niveau 
vast gesteld. Deze is afgelopen jaar niet veranderen.  
 
8.5 OMVANG CO2 UITSTOOT 

Het omvang van het bedrijf is wederom vastgesteld op middelgroot met een uitstoot van 1653 ton.     
 
Beoordeling directie 
Gezien er geen incidenten voorgekomen zijn is de directie tevreden over resultaat de milieu en 
ongeval incidenten.    
 

9 MIDDELEN 
 
9.1 GESCHIKTHEID VAN MIDDELEN 

De Directie heeft middelen aan de service afdeling tot beschikbaar gesteld van een interne 
servicewerkplaats tot mobiele servicewerkplaatsen met complete uitrusting om 24/7 service te 
kunnen bieden aan onze klanten.  Daarnaast heeft de Directie financiële middelen tot beschikbaar 
gesteld om een testplaats te bouwen om strooiers functioneel te kunnen testen. Om het de verkoop 
afdeling verder te moderniseren heeft Directie middelen tot beschikking gesteld om een CRM-
systeem op te zetten om klantrelaties te beheren.     
 
OORDEEL DIRECTIE 
Directie is van mening dat de ter beschikking gestelde middelen voldoende zijn om te voldoen aan de 
wensen en eisen van de klanten.  
 
9.2 VEILIGHEIDSKEURINGEN EN CONTROLES 

Middelen worden jaarlijks gekeurd. Arbeidsmiddelen worden zelf gekeurd. Andere zaken worden 
extern gekeurd. Dit verloopt moeizaam gezien meerdere servicewagens buiten de deur werken vanaf 
huis door het gehele land. Dit heeft tot het gevolg dat meerdere Servicevoertuigen in seizoen 
2017/2018 niet gekeurd waren tijdens de interne audit. In April 2018 alle restende servicevoertuigen 
gekeurd. .  
 
OORDEEL DIRECTIE 
Directie is tevreden over de middelen. Middelen voldoen aan de eisen. De directie stelt vast dat de 
middelen voldoen aan de eisen. Hiermee is werken met veilige middelen voldoende geborgd.  
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9.3 BUDGETTEN INITIATIEVEN EN REDUCTIEMAATREGELEN. 

Input documentatie 

- Budgetoverzicht initiatieven  

 
Het management heeft de volgende budgetten tot beschikking gesteld voor initiatieven en 
reductiemaatregelen. 
 
Budget SKAO 

 
Budget NederlandCO2Neutraal 

 
Budget reductiemaatregelen 
Het Budget voor reductiemaatregelen voor Seizoen 2017/2018= €.122.752- (aanpassing badenreeks 
en cursus het nieuwe rijden)  

 
Het budget voor Seizoen 2018/2019 wordt in april/mei vastgesteld 
 
OORDEEL DIRECTIE 
Met de beschikbaar gestelde budgetten wordt KAM voldoende ondersteund om KAM 
managementsysteem voortdurend te verbeteren.   

 
10  DOELSTELLINGEN EN KPI’S 
 
10.1 KWALITEIT DOELSTELLINGEN   

1. Aantal geleverde verkooporders waarbij de levertijd wordt overschreden beneden de 5% blijven over 
seizoen 2017/2018. 

2. Garantiekosten mag niet hoger uitkomen dan 1,5% van de productiewaarde   

3. Aantal geboekte materiaalontvangstregels met reclamatie moet onder de 2% blijven van de totale aantal 
geboekte materiaalontvangstregels. 

4. Aantal productieorders met interne afkeuren moet onder de 5% blijven van de totaal aantal 
productieorders 

5. Afkeurpercentage vanuit eindcontrole Expeditie moet onder de 5% blijven van het totaal uitgeleverde 
producten 

 
 
 
 
 
 

Kostenpost Aantal Eenheid Totaal 

Inzet medewerkers 2 uur per week  €52,50,- €4.830,- 

Jaarlijkse bijdrage 1 maal €255,- €2.975,- 

Bijwonen bijeenkomsten (2x p.j.) 4 uur   €52,50,-   €420,- 

Totaal € 8.225,- 

Kostenpost Aantal Eenheid Totaal 

Inzet medewerkers (4 bijeenkomsten) 28uur per jaar €52,50,- €1470,- 

Kosten lidmaatschap Jaarlijks €997,- €997,- 

Totaal € 2.467,- 
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10.2 MILLEUDOELSTELLINGEN 

1. Enkel bedrijf(vracht)auto’s  met A en B of Euro 6 label aanschaffen; 

2. Milieuincidenten frequency max= 0 

3. Schuitemaker wil in 2020/2021 ten opzichte van 2015/2016 5% minder CO2 uitstoten en in 2025/2026 wil 
Schuitemaker 10% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2015/2016. Beide gerelateerd aan productie en 
serviceomzet. 

4. Elektraverbruik per boekjaar ten opzichte van het boekjaar een jaar eerder 1% verminderen gerelateerd 
aan productie en serviceomzet. 

6 Gasverbruik per boekjaar ten opzichte van boekjaar een jaar eerder 1% verminderen gerelateerd aan 
productie en serviceomzet.     

7 Gemiddeld Brandstofverbruik per KM per boekjaar meten en ten opzichte van boekjaar een jaar eerder 1% 
verminderen         

 

10.3 ARBO DOELSTELLINGEN 

ARBO  

1. Ongevallen injury frequency (IF) max= 0 

2. ziekteverzuim personeel max 3% van totaal 

 
10.4 VOORTGANG CO2 REDUCTIEDOELSTELLINGEN 

 
Schuitemaker heeft in het afgelopen halfjaar drie reductie maatregelen doorlopend doorgevoerd 
welke geen meetbare impact gehad hebben op vermindering van totale CO2 uitstoot. De totale CO2 
uitstoot is in het afgelopen halfjaar gestegen met 8%  t.o.v. een jaar eerder, maar wanneer de stijging 
in productie en serviceomzet ook wordt meegenomen is de Ton co2 uitstoot per omzet (x€10000) 
gedaald met 16%. Hiermee is de doelstelling om elk halfjaar 0,5% minder uit te stoten gerelateerd 
aan productie en serviceomzet gehaald.  
 
De hogere productie en serviceomzet  over het afgelopen halfjaar is gerealiseerd voor de hogere 
melkprijs, waardoor veehouders meer geïnvesteerd hebben in o.a. voermachines Vanwege het 
aanhouden van hoge melkprijzen van het afgelopen en de eerste paar maanden van 2018 
verwachten wij  dat de productie en serviceomzet voor h2 2018ongeveer gelijk zullen blijven.  
 
Door elektra grootgebruikers meer te gebruiken, waaronder de lasersnijder en koudwalsinstallatie is 
ons elektraverbruik vanwege de hogere omzet strek gestegen. Hiervoor zijn meerdere verklaringen. 
 

• 14% (170uur schatting) meer uren gesneden met de lasersnijder om de hogere aantal plaatstaal 

artikelen te snijden voor de productie. Stijging uren lasersnijder goed voor 15,5% van de 

complete elektraverbruik stijging. 

• Vanwege de grillige landbouwmarkt is Schuitemaker zich meer gaan richten op walswerk voor 

derden, waardoor het aantal gewalste artikelen gestegen is met 528% van 425 artikelen naar 

2669 artikelen.   
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Reductiemogelijkheden  gasverbruik: 
De daling in het gasverbruik van 0,5% (542m3) is opmerkelijk te noemen gezien de stijging van 21% in 
productie en serviceomzet . Waarschijnlijk heeft de zachte winter van eind 2017 meegeholpen met 
het lagere verbruik.  
 
Mede vanwege deze daling t.o.v. elektra en brandstof is het gasverbruik nu goed voor 24% van de 
totale footprint. Hierdoor heeft Schuitemaker besloten om te focussen op elektra en brandstof 
verbruik in kaart te brengen per gebruiker.   
Geplande reductiemaatregelen vervanging stookinstallatie moffeloven (April 2018) en temperatuur 
verlagen oven en badenreeks (september 2018) worden nog volgens planning uitgevoerd.    
 
 Reductie mogelijkheden elektra  
Om de CO2 uitstoot van elektraverbruik te verminderen heeft Schuitemaker de doorlopende 
maatregel uitvoeren lektest persluchtsysteem opgesteld. De geschatte besparing CO2 per seizoen is 
0,80% op de totale footprint basisjaar 2016/2017  
 
Geplande reductiemaatregel vervanging TL-verlichting hal 3 en 4 in (2019) door LED-buis armaturen 
geeft een verwachte besparing van 1,16% op de totale footprint boekjaar 2016/2017. 
   
Reductie mogelijkheden brandstof  
Afgelopen halfjaar is één euro 3 dieselvoertuig vervangen voor Euro 6 wat een verwachte CO2 
besparing geeft van 0,78% op de totale footprint basisjaar 2016/2017.  
 
Geplande reductiemaatregel cursus het nieuwe rijden aanbieden aan alle medewerkers met een 
bedrijfsauto (april /mei 2018) wordt volgens planning uitgevoerd.  
 
Totale reductie seizoen 2018/2019 
Door de doorlopende en nog te nemen maatregelen opgesteld in DOC 03.05 CO2 
reductiedoelstellingen boekjaar 2018-2019 is de schatting dat er ongeveer 3,58% CO2 bespaart 
wordt ten opzichte van vorig boekjaar. Hiermee wordt de doelstelling van 1 % reductie t.o.v. vorig 
boekjaar ruimschoots gehaald.     
 

10.5 KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN 

KPI’s zijn opgesteld in document 03.03 Doelstellingen, taakstellingen en KPI’s. met frequentie 
wanneer deze worden gemonitord en gepresenteerd worden aan het management. 
  
10.5.1  KPI Kwaliteit 

 Frequentie 

Aantal geboekte materiaalontvangstregels met 
reclamatie moet onder de 2% blijven van de 
totale aantal geboekte 
materiaalontvangstregels. 

4x per jaar  

Aantal productieorders met interne afkeuren 
vanuit primair proces moet onder de 5% blijven 
van de totaal aantal productieorders 

4x per jaar 

Afkeurpercentage van totale producten bij 
eindcontrole Expeditie vanuit primair proces 
moet onder de 5% blijven van het totaal gereed 
gemelde producten in de zelfde periode. 

4x per jaar 

Garantiekosten mag niet hoger uitkomen dan 
1,5% van de productiewaarde   

4x per jaar  
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10.5.2 KPI Milieu 

KPI Kwaliteit Frequentie 

Milieuincidenten frequency max= 0 4x per jaar  

Elektraverbruik per halfjaar ten opzichte van 
halfjaar een jaar eerder 1% verminderen 
gerelateerd aan productie en serviceomzet. 

4x per jaar  

Gasverbruik per halfjaar ten opzichte van 
halfjaar een jaar eerder 1% verminderen 
gerelateerd aan productie en serviceomzet. 

4x per jaar  

Gemiddeld Brandstofverbruik per KM 
halfjaarlijks meten en ten opzichte van halfjaar 
een jaar eerder 1% verminderen 

4x per jaar 

10.5.3 KPI ARBO 

KPI Kwaliteit Frequentie 

Ongevallen injury frequency (IF) max= 0 4x per jaar  

Overall ziekteverzuim personeel max 3% van 
totaal 

4x per jaar  

 
OORDEEL DIRECTIE 
De vastgestelde doelstellingen en KPI’s op KAM gebied zijn voldoende SMART opgesteld en bieden 
inzichten voor het management hoe er gepresteerd wordt op deze gebieden. De opgesteld KPI 
worden straks per kwartaal besproken met het MT en bij niet halen kwartaal doelstellingen zal dit 
worden opgenomen met de afdelingsmanagers.     
 
 

11 REDUCTIEMAATREGELEN CO2 
 
Input documenten 
- Onafhankelijke interne controle  H2 2017 

- Review CO2 reductiedoelstellingen H2 2017 

 
De volgende reductiemaatregelen zijn opgesteld voor CO2 reductie.  
 
11.1 KANTOREN EN FABRIEK.  

 
 

Doorlopende maatregelen 

Lekkages Persluchtsysteem 
minimaliseren. 
 

Lekkages persluchtsysteem direct verholpen door onderhoud in 
juli en december een lektest te laten uitvoeren en lekkages te 
laten verhelpen.  

Moffeloven bij weinig aanvoer 
eerder uitschakelen. 

In het laagseizoen van september tot januari moffeloven 
poederlijn meerdere malen eerder uitgeschakeld. Mede 
hierdoor is het gasverbruik gedaald over het afgelopen halfjaar 
met een hogere productieomzet. 
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11.2 WAGENPARK 

 

 

 
 
11.3 KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN 

In dit hoofdstuk wordt kwantitatief aangegeven of de voortgang van de reductie in lijn loopt met de 
targets.  
 
KPI’S KANTOREN& FABRIEK 

 

KPI resultaat Opmerking Te nemen maatregelen 

Elektraverbruik per 
halfjaar ten 
opzichte van 
halfjaar een jaar 
eerder 1% 
verminderen 
gerelateerd aan 
productie en 
serviceomzet 

Verbruik H2 2016 
per omzet 
(x€10.000): 570 
kWh                                                          
Verbruik H2 2017 
per omzet 
(x€10.000): 510 
kWh.                                                              

Doelstelling gehaald 
met 10,5% minder 
elektra verbruik per 
€10.000 omzet. Totaal 
verbruik wel gestegen 
met 19% maar hier 
staat een omzet 
stijging van 27% 
tegenover.  

 

 

 

Focus leggen op vervanging 
verlichting en zelfopwekking 
door zonnepanelen.                     
Geplande maatregelen 
boekjaar 2018-2019.                                                                                   
*TL-verlichting vervangen 
door LED armaturen in hal 3 
en 4.                                                            

Uitgestelde maatregelen 

Uitbreiding PV-installatie hal 1 
met aanleg van 400 panelen 
met SDE+ subsidie.  Kosten 
€260 euro per paneel. 
€104.000,- totaal 

Door de aangeboden SDE+ van de overheid wordt deze 
investering over 12,5jaar terug betaald met een winst van 
36.000,- na 15jaar. Tevens kunnen wij deze investering als 
reductiemaatregel gebruiken voor de CO2 prestatieladder en 
als PR-promotie bij Industrial en Industrie.   

Te nemen maatregelen 

Chemische samenstelling 
aanpassen badenreeks met een 
andere type voorbehandeling.   

Ivm aanpassing chemische samenstelling badenreeks wordt de 
temperatuur van procesbad 5 omlaag gebracht van 50 graden 
naar 20 graden en procesbad 8 van 60 graden naar 
onverwarmd. 

Chemische samenstelling 
aanpassen badenreeks met een 
andere type voorbehandeling.   

Ivm aanpassing chemische samenstelling badenreeks wordt de 
temperatuur van de droogoven (stookinstallatie) verlaagd van 
135 graden naar 100 graden.   

Vervanging TL door LED 
verlichting Productiehallen 
 

Vervanging van de verlichting van hal 3 en 4 door LED-buis 
armaturen wat een verwachte besparing geeft van 36574 kWh.   

Doorlopende maatregelen 

Enkel leaseauto’s met A en B 
label of euro 6 aanschaffen; 
 

November 2017. MB sprinter 47-VVH-6 (geen registratie) 

vervangen door VW Crafter V-933-HN (euro 6). 

Te nemen maatregelen 

Alle medewerkers instrueren 
op het toepassing van ‘Het 
Nieuwe Rijden’; 
 

Opdracht verstrekt aan drive-tech  voor cursus het nieuwe 
rijden in het huidig boekjaar 2017-2018 Inkoop bekijkt of er nog 
is prijstechnisch mogelijk is en koppelt dit terug naar KAM en 
Directie.  

Enkel leaseauto’s met A en B 
label of euro 6 aanschaffen; 

Komend boekjaar nog nader te bepalen euro 5 voertuig 
vervangen voor een euro6 voertuig.   
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Gasverbruik per 
halfjaar ten 
opzichte van 
halfjaar een jaar 
eerder 1% 
verminderen 
gerelateerd aan 
productie en 
serviceomzet. 

Verbruik H2 2016 
per omzet 
(x€10.000): 120m3                                  
Verbruik H2 2017 
per omzet 
(x€10.000): 87m3                                                          

Doelstelling gehaald 
met 27,5% minder gas 
verbruik per €10.000 
omzet.  Totaal 
verbruik licht gedaald 
een 0,5% tegenover 
een omzet stijging van 
27%.  

Focus leggen op vervanging 
stookinstallaties en heaters.                                                                        
Geplande maatregelen 
boekjaar 2018-2019.                                                                                   
*aanpassing temperatuur 
badenreeks en droogoven 
ivm nieuwe samenstelling.                                                            

 

KPI’S WAGENPARK 

 

KPI Resultaat Opmerking Te nemen maatregelen 

Gemiddeld 
Brandstofverbruik 
per KM halfjaarlijks 
meten en ten 
opzichte van 
halfjaar een jaar 
eerder 1% 
verminderen  

Gem verbruik per 
kM H2 2016: 6,2 
KM/L                                                        
Gem verbruik per 
kM H2 2017: 7,2 
KM/L 

Doelstelling gehaald 
met een stijging van 
14% van gemiddeld 
aantal gereden KM 
per liter. Vanwege 
ontbreken gegevens 
gereden KM 
bedrijfsauto's, eigen 
transport  en intern 
transport alleen 
gemiddeld verbruik 
van service 
uitgerekend.     

Focus leggen op in kaart 
brengen verbruik per KM 
door KM registratie tankpas 
voor alle passen.  Geplande 
maatregelen boekjaar 2018-
2019.                                                                                                                                           
* Mercedes Sprinter (47-
VVH-6) geen registratie 
wordt vervangen door VW 
crafter (n.n.b) Euro 6. 
Leasecontract 29-9-2017 
afgesloten en Crafter wordt 
mei/juni geleverd. 

 

12 KETENINITIATIEVEN 
 
Input documentatie 
- Overzicht deelname initiatieven CO2 reductie  

 

Schuitemaker neemt deel aan het keteninitiatief  NederlandCO2Neutraal en komt daarmee in 
contact met andere bedrijven met soortgelijke bedrijfsprocessen met een hoog energie verbruik. 
Tijdens de bijeenkomsten van dit initiatief  zijn werkgroepen gevormd voor Wagenpark, 
Bedrijfsmiddelen en Gas en Elektra. Schuitemaker neemt deel aan de werkgroep Gas en Elektra 
gezien elektra de meeste CO2 uitstoot (39% in totaal.) geeft binnen Schuitemaker. Binnen deze 
werkgroepen worden verschillende CO2 reductiemaatregelen besproken en gekeken of het 
toepasbaar is voor Schuitemaker. Tevens maakt Schuitemaker via dit initiatief kennis met 
verschillende bedrijf welke oplossingen bieden in duurzaam ondernemen. 
 
OORDEEL DIRECTIE 
Het keteninitiatief biedt Schuitemaker de kans om in contact te komen met andere bedrijven welke 
duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan en vanuit hun ervaringen te bekijken hoe 
Schuitemaker duurzamer kan worden.   
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13 CORRIGERENDE MAATREGELEN  
 
De interne  audits zijn recentelijk uitgevoerd en overige corrigerende maatregelen zijn vooralsnog 
niet noodzakelijk geacht. Over seizoen 2017-2018 zijn er geen ongevallen of milieu incidenten 
geregistreerd. Geen verdere actie nodig bij dit incident. 

 
 
14 LEVERANCIERSBEOORDELING 
De leveranciersbeoordeling uitgevoerd voor seizoen 2017-2018  
 
14.1 SELECTIE LEVERANCIERS. 

Epoke A/S Fabrikant Strooiers en Sproeiers 

Villeton Fabrikant Ploegen 

Riko Fabrikant zware hoofdrijbaan Ploegen 

Kramp  Kritische groothandel 

Eriks Kritische groothandel 

Technische Unie Kritische groothandel 

Seuz Afvalinzamelaar  

 
14.2 RESULTAAT LEVERANCIERSBEOORDELING 

Epoke A/S Approved 

Villeton Approved 

Riko Approved 

Kramp  Approved 

Eriks Approved 

Technische Unie Approved 

Seuz Key 

 
14.3 CONCLUSIE LEVERANCIERSBEOORDELING 

Aangaande Levertrouwbaarheidsonderzoek de Volgende Leveranciers onderzocht. 

 

1. Epoke 

2. Eriks 

3. Kramp 

4. Riko 

5. Suez 

6. Technische Uni  ( Nieuw dit jaar i.p.v. Hella ) 

7. Vileton 

 

 

1] Epoke 

Kwaliteit van leverancier is goed 

Aan de leverbetrouwbaarheid 94.4% is voor verbetering vatbaar we streven met elkaar naar 98% 

Ook de verdere communicatie en Proactieve houding is Voldoende, Epoke moet ook minimaal als  

Key leverancier gekwalificeerd moeten worden. 

 

2] Eriks 

Kwaliteit van leverancier is goed 

Aan de leverbetrouwbaarheid 94.8% is voor verbetering vatbaar we streven met elkaar naar 98% 
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Ook de verdere communicatie en Proactieve houding is voor verbetering vatbaar, we zouden graag 

naar overall Key willen  

 

3] Kramp 

Kwaliteit van leverancier is goed 

Aan de leverbetrouwbaarheid 92.6% is zeker voor verbetering vatbaar we streven met elkaar naar 

98% 

Ook de verdere communicatie en Proactieve houding is goed te noemen. 

 

4]   Riko 

Kwaliteit van leverancier is goed 

Aan de leverbetrouwbaarheid 95.1% is niet slecht, maar voor verbetering vatbaar we streven met 

elkaar naar 98% 

De verdere communicatie en Proactieve houding is Voldoende te noemen. Wellicht toch eens kijken of 

we dit naar een iets hoger niveau kunnen tillen 

 

5] Suez 

De Communicatie omtrent afhaal was begin dit seizoen enigszins verstoord daar niet de juiste 

mailadressen gehanteerd werden. Dit is nu hersteld en functioneert weer. 

 

6] Technische Uni 

Kwaliteit van leverancier is goed 

Aan de leverbetrouwbaarheid 93.5% is voor verbetering vatbaar we streven met elkaar naar 98% 

Ook de verdere communicatie en Proactieve houding is Voldoende, maar voor verbetering vatbaar 

 

7] Villeton 

 

Kwaliteit van leverancier is goed 

Aan de leverbetrouwbaarheid 925% is zeker voor verbetering vatbaar we streven met elkaar naar 

98% 

Ook de verdere communicatie en Proactieve houding is Voldoende,  

 

 

Resume 

Werken aan leverbetrouwbaarheid en nauwe contacten. 

 

J.B.T. Sanderink        

    

Mngr. Purchasing & Planning 
Schuitemaker Machines B.V. 

 
Oordeel directie  
Leveranciersbeoordeling is compleet door de inkoopafdeling opgesteld en alle leveranciers zijn 
beoordeeld als minimaal approved. De Directie heeft geen klachten over de werkwijze en resultaat 
van de beoordeling.  
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15 TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 
Wet- en regelgeving VCA 45001. Geïntegreerd managementsysteem voor SR Industrial en 
uitbreiden naar machines. 
 
Stoffen beheer en compliance wet en regelgeving. 
Schuitemaker heeft hiervoor twee nieuwe systemen aangeschaft welke in Q2 2018 van dit jaar 
worden ingevoerd.  
• Een systeem om gevaren, blootstelling en instructies van (gevaarlijke) stoffen te beheren. 
• Een systeem om de compliance wet en regelgeving KAM te borgen. 
 
Met deze systemen wordt geborgd dat alle te nemen (milieu)maatregelen worden genomen omtrent 
te gebruiken stof en dat Schuitemaker op de hoogte is van alle geldende wet en regelgeving voor de 
uit te voeren activiteiten. 
 
 

16 EINDCONCLUSIE EN AFSLUITING 
Door het KAM management integraal op te zetten en handboek te digitaliseren in Online kader heeft 
Schuitemaker nu een managementsysteem wat breder wordt gedragen binnen de organisatie. Dit 
Seizoen heeft een team van interne auditors van Schuitemaker en Kader het systeem beoordeeld, 
waardoor geen systemen zijn beoordeeld door zijn door auditoren welke ook document eigenaren 
zijn. Hiermee wordt de objectiviteit gewaarborgd van de interne audit. 
 
Met deze twee wijzigingen in KAM management willen wij komend seizoen het systeem verder 
uitrollen bij Schuitemaker machines, zodat beide divisies van Schuitemaker een volledig 
managementsysteem hebben conform ISO, VCA en CO2 normen.  
 
   
 
    


