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DNV GL voert UWV-audit 
uit bij Feyenoord

HAND IN HAND, 

KAMERADEN!

Feyenoord…deze organisatie behoeft geen toelichting. 

Maar wie alleen aan voetballen denkt, die heeft het 

mis! Want bij Feyenoord draait het niet alleen om 

professionals die scoren maar ook om stadsgenoten, 

die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om te 

scoren in de maatschappij. 

Feyenoords afdeling Supporterszaken en MVO geeft 

o.a. vorm en uitvoering aan een grote ambitie voor 

de Rotterdamse samenleving. Feyenoord organiseert 

projecten rondom scholing, gezondheid en sociale 

cohesie, oftewel ‘het bevorderen van een gezonde, 

sportieve en verantwoorde levensstijl’. Een mooi 

voorbeeld is het project Feyenoord Jobscorer, dat gaat 

om re-integreren in de werkende maatschappij.

Al sinds 2012 faciliteert Feyenoord twaalf 

werkervaringsplekken in en rondom De Kuip voor 

jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

Een Jobscorer-traject beslaat zo’n twaalf maanden en 

begint bij de basis. Hoe kom ik op tijd op mijn werk 

en hoe gedraag ik me daar? Voor deelnemers uit de 

doelgroep is dat al een hele omslag. Pas daarna komen 

professionele vaardigheden aan bod, er is scholing en 

begeleiding door een leermeester en pedagogisch 

medewerkers, alles gericht op de ontwikkeling van het 

eigen talent. Eric van Bijlevelt: “Jobscorer is een succes. 

Meer dan de helft van de deelnemers scoort na een jaar 

inderdaad een baan! Het UWV heeft Jobscorer erkend 

als re-integratieproject. Dat betekent ook dat wij ons 

houden aan de kwaliteitseisen van het UWV. Dat heeft 

DNV GL voor ons getoetst; een leerzame ervaring. 

Vooral uit de interviews met deelnemers hebben we 

geleerd hoe we het nog beter kunnen doen. Daardoor 

houden we nu onder andere beter vinger aan de pols 

in het nazorgtraject. Deelnemers bleken daaraan 

behoefte te hebben. En wij ook, want er is veel meer 

talent dan voetbaltalent!”

Wilt u meer weten over of betrokken zijn bij de 

maatschappelijke projecten van Feyenoord? Neem 

dan contact op met Fdi@feyenoord.nl

Samen werken aan energie
Wist u dat er een wet is die energie audits voorschrijft om energie-eiciëntie te bevorderen? dat is bepaald in de Energie 

Eiciëntie Richtlijn (EER), een Europese verordening die sinds 2012 van kracht is. de Nederlandse invulling werd in 2014 

gepubliceerd in het derde Nationale Energie Eiciëntie Actie Plan. dat betekent dat audits al dit jaar moeten worden 

uitgevoerd, en wel voor 5 december (2015)!

De Energie Eiciëntie Richtlijn geldt voor 

grote bedrijven (meer dan €50 miljoen 

omzet en/of meer dan 250 medewerkers). 

Deze bedrijven zijn verplicht om elke 

vier jaar een onafhankelijke energie 

audit te laten uitvoeren en rendabele 

maatregelen te implementeren. Is uw 

organisatie gecertiiceerd conform ISO 

50001? Dan geldt de vrijstellingsregeling. 

Ook MKB-bedrijven zijn niet verplicht om 

de energie audit uit te voeren. 

Wat is wijsheid?

Hoewel de meeste bedrijven de kosten-

voordelen zien van energiebesparende 

maatregelen, ontbreekt het in veel 

gevallen aan een heldere strategie, 

concrete doelen en een systematische 

aanpak van energie-eiciëntie binnen 

de organisatie. Dit blijkt uit een interna-

tionale enquête van DNV GL, uitgevoerd 

onder 1557 professionals. Bedrijven 

benutten in veel gevallen slechts een 

fractie van hun mogelijkheden. Een 

audit laten uitvoeren, geeft houvast om 

het beter te doen! 

Ga naar www.dnvba.nl/energie om 

het rapport te lezen. 

doe mee en deel uw inzicht!

Omdat het waardevol is om inzichten 

te bundelen en te delen, heeft DNV GL 

Viewpoint gelanceerd; een internationale 

klanten portal, waar we onderzoek doen 

onder klanten naar wereldwijde trends. 

Doet u mee? Dan vragen wij u eens per 

kwartaal tien minuten van uw tijd, om 

uw mening te geven over een speciiek 

onderwerp, via een anonieme online en-

quête. DNV GL verzamelt de informatie, 

analyseert en brengt de ontwikkelingen 

en trends in beeld. 

viewpoint

In ruil voor uw informatie krijgt u toegang 

tot gegevens, rapporten en whitepapers, 

kunt u gebruik maken van het netwerk, 

deelnemen aan webinars, benchmarken 

met branchegenoten en discussiëren met 

(DNV GL-) experts. Ga naar de website, 

www.dnvglviewpoint.com, en schrijf 

u in!

Welk systeem voor uw organi-

satie de beste keuze is, dat is 

een interessante afweging. De 

verplichte toetsing volgens de 

EER? Of ISO 50001, gericht op 

energiebeheer en aansluitend 

op andere ISO-normen? Of 

ISO 14001, dat energie behan-

delt in het bredere spectrum 

van milieu?

download de whitepaper en 

volg de gratis e-learning op 

www.dnvba.nl/energieaudit 

Kandidaten van Feyenoord Jobscorer wassen op professionele 
wijze de auto’s van spelers.
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Sinds 3 september 2015 is KNGF Geleidehonden gecertiiceerd op basis van twee normen: EN 15224 en ISO 

9001. Glenn Gouijn Stook, Business Leader Healthcare van DNV GL, sprak tijdens de uitreiking zijn bewondering 

uit: ,,Deze oude organisatie bruist van ambitie om nieuwe diensten te ontwerpen en implementeren. Er heerst 

een ambitieuze stemming om heel erg goed te zijn en te blijven op internationaal niveau.”

“Wij zijn heel trots op het behalen van de 

beide ISO-certiicaten. Het is hét bewijs 

van onze kwaliteit en van de degelijke 

dienstverlening die we leveren. Al wisten 

we dat natuurlijk zelf al,” sprak Ellen Gre-

ve, directeur van KNGF Geleidehonden. 

“Onze motivatie om kwaliteit nog seri-

euzer op de agenda te zetten, is intrin-

siek gedreven; we werken met levende 

wezens, onze cliënten (slechtzienden, 

blinden, mensen met een geestelijke of 

fysieke beperking) en met onze honden. 

Dat doen we zorgvuldig en goed. En hoe 

ijn is het als een externe, onafhankelijke 

deskundige dat bevestigt!’’

Brede certiicering

KNGF Geleidehonden biedt een breed 

scala aan diensten. Daarom is ervoor ge-

kozen om te voldoen aan zowel de ISO-

norm voor Zorg en Welzijn als aan de ISO 

9001-norm. Bureau de Bont begeleidde 

KNGF Geleidehonden in het traject naar 

certiicering. De Bont adviseerde ook de 

keuze voor twee systemen. Ellen Greve: 

‘’Sommige aspecten van ons werk zijn 

erg speciiek; het fokprogramma van de 

honden bijvoorbeeld, de entingsproce-

dures, het socialiseren, het dierenwelzijn 

in het algemeen en het matchen van 

de juiste hond en de juiste cliënt en de 

begeleiding daarna. De honden blijven 

levenslang aan onze stichting verbonden 

en daardoor de cliënten vaak ook. Hoe 

we daarmee omgaan, dat is onderbracht 

in EN 15224 - ISO voor de Zorg. Voor de 

meer algemene bedrijfsvoering is ISO 

9001 een prima kader.’’

Lees meer op www.dnvba.nl/kngf

DNV GL certiiceert KNVB conform CO2-Prestatieladder

Sporten doe je in de schone buitenlucht!
voetbal is Nederlands grootste sport die in de buitenlucht 

wordt bedreven. voetbal om van te houden, dat is waar de 

kNvB zich voor inzet. Samen met clubs, oicials, coaches, 

spelers, publiek, partners en sponsors wil de kNvB dit reali-

seren. Elke dag opnieuw.

De KNVB ziet het als haar taak om het voetbal aantrekkelijk, 

toegankelijk en plezierig te maken en te houden voor een zo 

groot mogelijke groep mensen. Voetbal heeft naast de sport 

zelf een bijzondere en breed maatschappelijke functie, om 

mensen actief aan te sporen het beste uit zichzelf en anderen 

te halen. Het bewust omgaan met energie en terugdringen van 

de CO2-uitstoot hoort daarbij; belangrijke stappen voor nú en 

naar de toekomst. 

NEuTRAL | FooTPRiNT

De KNVB heeft in haar ambitie besloten om duurzamer en ook 

klimaatvriendelijker te werken, met als start de KNVB Campus 

te Zeist. Neutral | footprint is het exclusieve programma, dat de 

KNVB ondersteunt om haar doelstelling op een professionele 

en gestructureerde wijze te bereiken. 

DNV GL kent de systematiek en werkwijze van Neutral | 

footprint. De lead auditor namens DNV GL, Dennis Nusteen: 

“Ik heb eerlijk gezegd helemaal niets met voetbal, maar het 

systeem dat de KNVB gebruikt is transparant, geeft inzicht in 

de emissies en is doelgericht, zowel naar de campus als naar 

mogelijk onderliggende duurzame CO2-besparingen.”

Het behalen van het certiicaat CO2-Prestatieladder Niveau 

3 in juli 2015 is het bewijs dat de KNVB Campus en de steun-

punten in het land conform de eisen van de CO2-Prestatie-

ladder werken. 

SAFER, SMARTER, GREENER

“Onze wereldwijde visie ‘Bescherming van Leven, Eigendom 

en Milieu’ en de vernieuwde auditmethode ‘Next Generation 

Risk Based Certiication‘ sluiten naadloos aan op de ambitie 

van de KNVB,’’ zegt Glenn Gouijn Stook, Business Leader 

Healthcare bij DNV GL Business Assurance.’’We hebben een 

gezamenlijke ambitie: Safer, Smarter, Greener”.

De KNVB onderzoekt nu de vervolgstappen om de sector 

amateur- en betaald voetbal te ondersteunen op het gebied 

van duurzaamheid.

De proefaudit als opstap naar het 

ISO 22301-certiicaat

Business continuity 
bij Bakker Logistiek
Bakker Logistiek is een van ’s lands grootste logistieke 

dienstverleners. dagelijks bevoorraden 475 vrachtwagens 

de retail en grootverbruik markt met koel- en verswaren. 

continuïteit is cruciaal; een storing kan leiden tot product-

bederf, lege schappen in de winkels en omzetderving door 

de klant. om dat te voorkomen, kiest Bakker Logistiek voor 

iSo 22301, de norm voor Business continuity Management.

Bakker Logistieks grootste opdrachtgever, Albert Heijn, is 

de aanjager van het Business Continuity traject. Voor Albert 

Heijn behoort Bakker Logistiek tot de top 20 van meest 

risicovolle leveranciers; dat heeft te maken met de versheid 

van de producten en met de omvang van de productenrange. 

Als er iets mis gaat, dan gaat het ook écht mis. Albert Heijn 

stimuleert haar 20 meest risicovolle leveranciers dan ook om 

risico’s meer beheersbaar te managen. Een gecertiiceerd 

Business Continuity Managementsysteem leek de beste 

garanties te bieden. Maar daar had geen van de leveranciers 

nog ervaring mee. Bakker Logistiek koos ervoor om te starten 

met een nulmeting, ofwel proefaudit. 

Proefaudit maakt ingewikkeld traject behapbaar

Bert Holthof, QA Manager bij Bakker Logistiek: ’’Een proef-

audit is minder intensief dan een certiiceringsaudit, maar 

het geeft een goed beeld van de status quo, dachten we. 

Een soort generale repetitie. DNV GL bevestigde ons in deze 

keuze en deed ons een goed voorstel; we merkten dat DNV GL 

snel kan schakelen en dat men meedenkt. Bovendien werd 

ons een Nederlandstalige auditor aangeboden, Sjoerd van 

de Meerendonk. Hij verraste ons met zijn benadering, bracht 

aandachtspunten en tekortkomingen aan de oppervlakte, hel-

der geformuleerd en goed gedocumenteerd. Deze werkwijze 

maakt het intensieve traject behapbaar.’’ 

Lees het hele artikel op www.dnvba.nl/bakkerlogistiek

KNGF Geleidehonden gecertiiceerd voor ISO 9001 én EN 15224

NIET ZOMAAR EEN GOED DOEL

Ellen Greve en Glenn Gouijn Stook


