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LEKKERKERKER ROTTERDAM

GECERTIFICEERD BIJ SGS CONFORM:
MVO-prestatieladder niveau 3
ISO 9001, ISO 14001, VCA*,
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VOORWOORD

Met veel plezier presenteren wij het KAM-jaarverslag 2017 van Lekkerkerker Rotterdam. Hierin vindt u
de meest relevante activiteiten terug, die betrekking hebben op Kwaliteit, Arbo en het Milieu.
Dit jaar heeft er onderzoek plaatsgevonden naar de optimalisatie van ons opslagterrein, dat komende
jaren tot uiting moet komen in een nog veiliger en prettiger werkomgeving, voor zowel onze
medewerkers als voor derden.
De ISO 9001 en ISO 14001 werden in 2017 geaudit op de nieuw uitgebrachte normen. Dit was een
grote klus, waar door een groot team hard aan is gewerkt. Wij zijn bijzonder trots op het bijzonder
positieve resultaat!
De MVO prestatieladder niveau 3 en VCA* werden behouden. Voor de VCA* werd een nieuwe RI&E
uitgevoerd en het transportbedrijf Van Noort stelde een Taak Risico Analyse op, ten behoeve van de
veiligheid van het transport, alsmede het uitleggen en opladen van onze materialen.
Wij willen al onze stakeholders en in het bijzonder onze medewerkers, bedanken voor hun getoonde
inzet en bijdragen aan de nieuwe versie van het KAM-systeem. Door deze bijdragen is ons
managementsysteem dit jaar sterk verbeterd en wij vertrouwen erop dat u blijft bijdragen in welke
vorm dan ook.
Vooruitlopend op 2018 kunnen wij, als vooraanstaand verhuurder van rijplaten en draglineschotten
alvast melden, dat wij onze positie verder willen versterken.
Met veel enthousiasme gaan wij deze uitdaging aan.
Hoogachtend,

Mr. Jan Albert Ottevanger
Directeur
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Organisatie.
De heren J.C.A. Stockmann en J.A. Ottevanger zijn een nieuwe weg ingeslagen en hebben op deze
wijze de organisatie naar een hoger level weten te brengen.
De Missie, Visie en de SWOT analyse zijn opgesteld, op grond waarvan doelstellingen helder en
duidelijk zijn geformuleerd, zodat progressie gemeten kan worden. De doelstellingen zijn bepaald voor
de lange termijn (2020), en jaarlijks wordt bepaald welke doelstellingen op korte(re) termijn nodig zijn
om daaraan invulling te geven.
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Inleiding.
Na een zeer bewogen jaar, nemen de verhuuractiviteiten enorm toe en deze continueren gedurende
het gehele jaar. In de laatste perioden is er meer dan 80% van de totale portfolio en 95% van de
stalen rijplaten verhuurd. Dit is mede te danken aan de afgesloten raamcontracten, de nog lopende
jaarcontracten, maar ook aan de nieuwe “verruimde” openingstijden.
Het opslagterrein ondergaat een ware metamorfose. Het Plan van Aanpak ligt klaar om in 2018 en
2019 tot uitvoering gebracht te worden. Diverse kabels en leidingen worden getrokken voor o.a.
stroom en water toe- en afvoer. Er zal ook een glasvezelkabel getrokken worden, die ervoor
zorgdraagt, dat iedereen goed, snel en overal kan functioneren.
Financieel.
• Financieel was het qua resultaat een erg goed jaar, de omzet 2017 lag hoger dan de
afgelopen 3 jaar (inclusief de omzet van Lekkerkerker Sloopwerken, welke onderneming eind
2016 is verkocht). Daarnaast waren de kosten een stuk lager zonder de kosten van
Sloopwerken. Ondanks de substantiële investeringen in onze portfolio van verhuurmaterialen
was er een positieve cash flow in 2017.
• Wij hebben geïnvesteerd in 504 (750 ton), 506 (1000 ton), nieuwe en bestaande kleine
schotten, 500 kleine kunststofplaten en 160 bouwhekken.
• Er is een meerjaren liquiditeitsprognose gecreëerd
• Er is een Top klanten overzicht boven een bepaald drempelbedrag samengesteld.
Bijgaand een overzicht van de belangrijkste omzetcijfers:
2017
5.406.673

2016
5.094.073
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CERTIFICATEN LEKKERKERKER ROTTERDAM
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, niveau 3
Onderwerp
People, Planet, Profit
Bedrijf
Lekkerkerker Rotterdam B.V.
Scope
Handel & Distributie, vanwege: Verhuur/verkoop van
tijdelijke toegangsvoorzieningen zoals rijplaten en
draglineschotten.
Certificatie ID
NL13/818841831
Geldigheidsduur
10-01-2019
Externe auditor
Mw. L. Raaphorst
Certificerende instelling
S.G.S. Nederland B.V.
Datum laatste audit
5 en 6-12-2017
Datum bijkomend onderzoek
Geen
Verwachte datum nieuwe audit
11, 12 en 13-12-2018
Verbeteringen en
M.b.t. uitzendbureaus: consequent controleren op
aandachtspunten
correcte toepassing inlenersbeloning. Overweeg het
storten op een G-rekening i.v.m. vrijwaring
aansprakelijkheid
Verbeteringen en
Overweeg het uitvoeren van een risicoanalyse m.b.t. het
aandachtspunten
ICT systeem i.v.m. de risico’s van cybercrime, datalekken
e.d.
Verbeteringen en
Het dialoog met de stakeholders nog mee richten op de
aandachtspunten
verwachtingen van de stakeholders.
Positief
LEKKER bezig !
Positief
Managementsysteem is een volledig geïntegreerd
systeem waarbij naast de normeisen zelf vooral de
indicatoren vanuit MVO als leidraad dienen.
Positief
De diepgaande inventarisatie van de wet- en regelgeving
in relatie tot de indicatoren en de beoordeling in hoeverre
men compliant is met de wetgeving.
ISO 9001:2015,
Onderwerp
Bedrijf
Scope

Certificatie ID
Geldigheidsduur
Externe auditor
Certificerende Instelling
Datum laatste audit
Datum bijkomend onderzoek
Verwachte datum nieuwe audit

Kwaliteit
Lekkerkerker Rotterdam B.V.
Het verhuren en verkopen van rijplaten, draglineschotten,
oprijschotten en bouwhekken. Het walsen van rijplaten
voor derden.
NL08/61819020
23-09-2020
Dhr. R. Hendrikse
S.G.S. Nederland B.V.
1 en 2-08-2017
Geen.
7 en 8-08-2018
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ISO:14001:2015
Onderwerp
Bedrijf
Scope

Certificatie ID
Geldigheidsduur
Externe auditor
Certificerende Instelling
Datum laatste audit
Datum bijkomend onderzoek
Verwachte datum nieuwe audit
Verbeteringen en
aandachtspunten

Verbeteringen en
aandachtspunten

Positief

Positief
Positief

Milieu
Lekkerkerker Rotterdam B.V.
Het verhuren en verkopen van rijplaten, draglineschotten,
oprijschotten en bouwhekken. Het walsen van rijplaten
voor derden.
NL05/0027
25-01-2020
Dhr. R. Hendriksen
S.G.S. Nederland B.V.
1 en 2-08-2017
Geen
7 en 8-08-2018
Van de kwaliteitsrisico’s is nog niet alles in kaart gebracht.
Aangezien het systeem nog zeer nieuw is moet de
uitwerking en de daarbij behorende inhoudelijke aspecten
nog verder worden uitgewerkt. O.a. producten en CE
eisen zouden relevant kunnen zijn. Men heeft wel al het
e.a. opgevraagd maar nog niet alles ontvangen en de
toegeleverde informatie van de leverancier is mogelijk
incompleet. B.v. CE certificaat van de bouwhekken.
Het proces voor walsen is opgezet. Maar niet alle
relevante informatie en criteria zijn even duidelijk. Er is
verwarring over de maximale walsdikte en vlakheid die
wordt gehanteerd. Van 25 of 30 mm en instelling vlakheid
50% of 75% (van de plaatdikte). Ook de gehanteerde
ingangscontrole, registratie is niet vastgelegd. Dit betreft
de “notitieboekjes”.
De invulling van de normeisen is geheel omgezet naar de
activiteiten. Daarbij gaat men verder dan de norm door
b.v. na een SWOT en maatregelen de methode verder uit
te breiden met een confrontatie matrix.
De medewerkers zijn direct betrokken bij de processen en
hebben eigenaarschap nadrukkelijk invullingen gegeven.
De procedure afwijkingen en corrigerende maatregel is
niet geheel concreet ingevuld met het aspect dat bij
afwijkingen ook naar risico’s en kansen moet worden
gekeken. Hiervoor wordt verwezen naar andere
procedures. Opvallend is dat het wel zo wordt uitgevoerd
o.a. in de directiebeoordeling. Waarbij de directie de
agenda zelf heeft aangevuld dat de SWOT en Context
standaard op de agenda moeten komen.
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VCA* Versie 2008/5.1
Onderwerp
Bedrijf
Scope

Certificatie ID
Geldigheidsduur
Externe auditor
Certificerende Instelling
Datum laatste audit
Datum bijkomend onderzoek
Verwachte datum nieuwe audit
Verbeteringen en
aandachtspunten
Positief
Positief

Veiligheid
Lekkerkerker Rotterdam B.V.
Activiteiten t.b.v. verhuur en verkoop van rijplaten en
draglineschotten (laden, lossen, bewerken, schoonmaken
en opslaan)
NL11/81828038
11-02-2020
Mw. L. Raaphorst
S.G.S Nederland B.V.
5 en 6-12-2017
Geen
11, 12 en 13-12-2018
Er wordt ingeleend bij Randstad, het VCU certificaat is
opgestuurd. De vestiging die met de uitzending belast is
(Schiedam) is echter niet op dit certificaat opgenomen.
Systeem wordt erg goed bijgehouden.
Positieve houding van het management

Uitgevoerde interne audits:
In verband met de externe audit van de nieuwe normen voor de ISO 9001 en ISO 14001 werd er een
nieuw digitaal handboek samengesteld. Door de verkoop van Sloopwerken Lekkerkerker Rotterdam
zijn er processen vervallen, maar ook nieuwe processen ontstaan, en de “lopende” processen werden
in een half jaar tijd stuk voor stuk beoordeeld en daar waar nodig aangepast en aangescherpt. Deze
processen worden in het komende jaar verder ontwikkeld en verbeterd.
PEOPLE
Werkgelegenheid
• De verhuur draait goed, in de laatste perioden is meer dan 80% van de totale portfolio en 95%
van de stalen rijplaten verhuurd. Dit is positief voor de werkgelegenheid, waardoor er nieuwe
medewerkers in dienst zijn getreden.
• CAO Bouw & Infra is van toepassing.
• Er is met ingang van 1 februari 2017 een nieuwe CAO beschikbaar, deze is geldig t/m
31 maart 2018.
• De verruimde openingstijden van 06.00 uur t/m 18.00 uur zijn in week 2 bij alle huurders
bekend gemaakt.
• Er heeft een indelingsonderzoek naar de juiste sectorcode van Lekkerkerker Rotterdam door
de belastingdienst plaatsgevonden. Conclusie: Er is geen sprake van (zodanig relevante)
feiten en/of omstandigheden, dat deze kan leiden tot gewijzigde sectoraansluiting. Ondanks
de verkoop van de afdeling Sloopwerken blijven wij derhalve vallen in de sector 003
Bouwbedrijf.
• Het salaris c.q. loon en gemaakte overuren worden tijdig betaald en elke periode wordt er
vakantietoeslag afgedragen aan het Tijdspaarfonds of één keer per jaar uitgekeerd op de
rekening van de werknemer (UTA).
• Naast de 10 vastgestelde atv-dagen kunnen de snipper-, atv- en seniordagen in goed overleg
met elkaar, opgenomen worden.
• Er wordt geen gebruik gemaakt van ZZP.
• Er zijn contracten voor bepaalde tijd, maar het is de intentie dat deze omgezet worden naar
onbepaalde tijd.
• Er wordt aan werving en selectie gedaan.
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Jaar

AANTAL EIGEN MEDEWERERS
Totale bezetting einde jaar

Indiensttreding

Uitdiensttreding

15

2

1

14

0

8

2015

22

2

2

2014

21

2

3

2013

22

0

2

2017
2016

Jaar

VERDELING GESLACHT
Man

Vrouw

Man

Vrouw

Aantal

Aantal

%

%

2017

11

4

73,33

26,67

2016

11

3

78,57

21,43

2015

19

3

86

14

2014

18

3

85,71

14,29

VERDELING, VOLTIJD, DEELTIJD EN OPROEP
31-12-2017

31-12-2016

13-12-2015

31-12-2014

Voltijd

9

60%

11

78,57%

20

90,91%

19

90,48%

Deeltijd

6

40%

3

21,43%

2

9,09%

2

9,52%

Oproep

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Min/Max
Totaal

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

15

100%

14

100%

22

100%

21

100%

Leeftijd

2017
Vrouw

2016

Man

20 - 30

1

1

30 - 35

1

1

35 - 40

3

40 - 45

1

Vrouw

Vrouw

Man

1

1

2

4
3

50 - 55

3

55 - 60

1

60 - 65

1
4
45,1

2014

Man

1

45 - 50

Gem. leeftijd

2015

1

1

Vrouw
1

Man
1

1

1

2

1

2

2

5

6

2

1

3

1

1

2

1

1

1

2

1

2

11

3

11

3

19

3

18

46,4

3

47,7

2

48,3

Pagina 9 van 28

AANTAL MEDEWERKERS IN CATEGORIE DIENSTJAREN
0-5

5 - 10

10 - 15

15 - 20

20 - 25

25 - 30

30 - 35

35 - 40

2017

5

0

2

3

0

0

4

1

2016

4

0

3

2

0

1

3

1

2015

2

3

3

5

1

4

3

1

2014

2

3

3

5

1

4

2

1

Populatie 2017
Geslacht
Aantal FTE
Mannen
11 10,75
Vrouwen
4
2,7
Onbekend
0
0
Totaal
15 13,45

Populatie 2016
Geslacht
Aantal FTE
Mannen
11
11
Vrouwen
3 2,2
Onbekend
0
0
Totaal
14 13,2

Populatie 2015
Geslacht
Aantal FTE
Mannen
19
19
Vrouwen
3 2,7
Onbekend
0
0
Totaal
22 21,7
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Contractduur 31-12-2017

Contractduur 31-12-2016
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Contractduur 31- 12-2015

Verhouding werkgever en werknemer
• Per 1 januari 2017 wordt de loonsverhoging van 0,25% doorgevoerd conform cao Bouw en
Infra
• In de 7e periode wordt er een loonsverhoging van 1% conform de cao toegekend
• M.i.v. 1 januari 2018 vindt er een loonsverhoging van 0,25% conform de cao plaats
• In februari komt er een student van de Hogeschool Rotterdam bij ons stage lopen. Hij zal 5
maanden lang als afstudeeropdracht een marktanalyse gaan uitvoeren. Deze student geeft op
22 augustus een presentatie van zijn onderzoek bij Lekkerkerker, waarmee hij geslaagd is
voor zijn HBO eindopdracht en bij ons een interessant marketing onderzoek achterlaat.
• Medewerker van Storm is op 24 maart als terreinmedewerker bij ons werkzaam en op 5
november, op contractbasis in dienst getreden
• Medewerker van Manpower komt in april de afdeling sales versterken. In november heeft zij
een contract voor bepaalde tijd aangeboden gekregen
• Medewerker van uitzendbureau Peinemann werkt sinds mei als terreinmedewerker
• Machinist hydraulische graafmachine treedt per 19 oktober 2017 uit dienst
• Er is een vrouwelijke terreinmedewerker aangenomen, deze is ook gesproken door de auditor.
Uit het gesprek is gebleken dat ze dezelfde kansen heeft als de andere medewerkers. Zij is nu
nog als uitzendkracht werkzaam en na een half jaar zal beoordeeld worden of er een contract
zal worden aangeboden.
• Lekkerkerker controleert of de uitzendbureaus de inlenersbeloning toepassen. Een voorbeeld
is gezien waarbij een terreinmedewerker fout werd ingeschaald (verkeerde CAO functie) wat
erin heeft geresulteerd heeft dat de medewerker nu ook betaald wordt conform CAO
• De uitzendbureaus zijn NEN 4400 gecertificeerd (hetgeen ook een verplichting is vanuit de
Bouw CAO)
• Met ingang van 1 januari 2017 zijn de pensioenreglementen Bouwnijverheid, Beter Excedent
en Netto pensioen gewijzigd. De aanpassing is het gevolg van nieuwe fiscale regels
• CAO, er is een reminder over het Individueel Budget gegeven: duurzame inzetbaarheid.
Hierbij gaat het erom dat de werknemer gezond en gemotiveerd kan blijven werken.
Bijvoorbeeld door het op latere leeftijd kopen van extra verlofdagen of door het volgen van
extra opleidingen naar keuze
• In verband met het uitkomen van een nieuwe CAO op 1 februari 2017 wordt een
vervolgmelding gedaan bij het TBB voor onze “verruimde” openingstijden. Een bevestiging
van het TBB wordt ontvangen
• Er wordt een nieuwe vergaderstructuur opgezet, die beter aansluit bij de huidige organisatie
• De beoordelingsgesprekken “nieuwe” stijl zijn uitgevoerd. Tijdens de beoordelingsgesprekken
worden nieuwe persoonlijke doelstellingen bekend gemaakt en de oude worden eventueel,
wanneer er onvoldoende invulling aan is gegeven bijgesteld
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•

•
•
•
•

Alle functioneringsgesprekken zijn uitgevoerd. Tijdens deze gesprekken ontstaat er bij
sommige vragen verwarring. Hierdoor zal er opnieuw gekeken moeten worden naar het
formulier, zodat de onduidelijkheid weggenomen kan worden
Er is een nieuw vergaderschema opgesteld
Er is een toelichting gegeven op de vraag: Hoe vraag ik een vrij uurtje, een vrije dag of een
vakantie aan
Met de overgang naar VCA* komt de plicht van het in het bezit hebben van een paspoort te
vervallen
Voor de personeelsvereniging wordt geen inhouding meer gedaan op het loon/salaris. De
directie heeft het voornemen één keer per jaar een personeelsuitje te organiseren, waaraan
iedereen kan deelnemen. Kelly gaat de organisatie hiervan verzorgen

Gezondheid en veiligheid
• Het opvolgingsbezoek VCA* is positief afgerond, het certificaat is behouden
• Er is onderzoek gedaan naar het verbeteren van het opslagterrein i.v.m. veiligheid en
gezondheid (stof)
• 1 melding van een bijna-ongeval in de walsloods
• De ontruimingsoefening werd op een goede manier uitgevoerd
• De veiligheidsinstructies, huisregels en de LMRA zijn overhandigd aan de medewerkers die
via de uitzendbureaus bij ons werkzaam zijn.
• In de walsloods is gewerkt aan de veiligheid!
Er is nu een afstandsbediening aanwezig die ervoor zorgdraagt, dat twee kranen tegelijkertijd
in werking worden gesteld, waardoor er veel veiliger gewerkt kan worden
• De portaalkranen gaan nu weer allemaal met de neuzen dezelfde kant op. De
afstandsbedieningen zij afgesteld, zodat vergissingen voorkomen worden!
• Volandis stopt met verzending overzicht preventie-activiteiten. In het verleden ontvingen
bedrijven in februari van Arbouw een overzicht van alle preventie-activiteiten (met name de
PAGO’s) die in het voorgaande kalenderjaar voor de werknemers waren uitgevoerd. Volandis
stopt met het verzenden van deze overzichten. Het doorgeven van persoonsgegevens aan
werkgevers is vanwege privacy regelgeving niet langer toegestaan
• Medewerkers geïnformeerd over het raadplegen van de bedrijfsarts bij huidklachten / -irritaties
/ -ontstekingen /overgevoeligheid / eczeem etc., indien dit mogelijk verband houdt met je
werkzaamheden. Van het spreekuur van de Arbodienst alleen gebruik maken, indien nog niet
ziek gemeld
• Medewerkers geïnformeerd dat een afwijking niet altijd bij de leidinggevende ingeleverd dient
te worden. De afwijking kan direct ingediend worden bij Anneke, de KAM-coördinator of bij
een willekeurige medewerker. Het gaat erom dat wij leren van bijna ongevallen en overige
afwijkingen ongeacht door wie deze veroorzaakt worden. Er kunnen dan eventuele
maatregelen getroffen worden, voordat het spreekwoordelijke kalf is verdronken.
• Medewerkers erop gewezen dat het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, van
toepassing zijnde op de werkzaamheden, noodzakelijk is.
• Medewerkers op het belang van een opgeruimde werkplek gewezen i.v.m. met hygiëne,
veiligheid en de uitstraling naar derden
• Er is een derde computer geïnstalleerd in het werfkantoor voor de voormannen
• Vanuit het MVO beleid heeft de directie besloten om vers fruit op de werkvloer te gaan
verstrekken! Hiervoor wordt een proefperiode gehanteerd, om te kijken of het aantal stuks
voldoende is, of er goed en vers fruit geleverd wordt en of dit bevalt
• Er is een water cooler gekocht voor de medewerkers op het opslagterrein en de chauffeurs.
Dit is vooral prettig met warm weer
• Er is een kast gekocht en afgeleverd om natte kleding in te kunnen drogen
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Rookverbod
Ter herinnering: het is volgens de wet, verboden te roken in ruimtes, gebouwen en
inrichtingen waar een werknemer zijn werkzaamheden verricht, zoals:
•
•
•

in kantoren en loodsen
in de machines met cabine, zoals shovel, heftruck
en hydraulische graafmachine
in de bedrijfsauto

Roken is alleen toegestaan in de buitenlucht en daar
waar dit duidelijk aangegeven staat! Het kan dus zijn,
dat je moet wachten, totdat je pauze hebt.
Wanneer je een sigaret (rookwaar) aan het roken bent
in een zone waar dit niet is toegestaan kun je daarop
aangesproken worden.

Keuringen
Medewerkers, die dit jaar in aanmerking kwamen voor een PAGO, zijn gekeurd bij Meditel.

Externe inspecties
SZW en de SGS hebben geen inspecties uitgevoerd.
Interne inspecties
9 maandelijkse en 2 halfjaarlijkse inspecties zijn op het
opslagterrein uitgevoerd. Tijdens alle inspecties was alles in orde.
Er worden 4 inspecties uitgevoerd op locaties, waar Van Noort werkzaamheden verricht.
Trends
• Slordige werkplekken
• Ongekeurde materialen en materieel (Van Noort)
V&G inspecties en observaties
Werden niet uitgevoerd

Ongevallenstatistiek.
Bedrijf: Lekkerkerker

2013

2014

2015

2016

2017

32

25

29

24

17

50.193

56.449

48.838

37.434

35383

3. Ongevallen met verzuim / werkverlet

0

0

0

0

1

4. Ongevallen met dodelijke afloop

0

0

0

0

0

5. Aantal arbeidsongevallen (3+4)

0

0

0

0

0

6.Frequentie

0

71,93

0

0

28,26

1. Aantal werknemers (incl. inleen)
2. Aantal gewerkte uren
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Verzuim

Lekkerkerker Administratie Maatschappij B.V.
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

2017

2016

2015

Gew. uren

21914

33258

35383,75

Ziekte uren

714

1455,5

660

Verlofuren

5469,5

6209,25

8121,75

Gew. uren

Jaartal

Pers.
Sterkte

Ziekte uren

Verzuim
dagen

Verzuim
percentage

Verlofuren

Aantal
ziekmeldingen

Verzuim
frequentie

Verzuim
duur

2017

13,31

128,6

2,97

20

1,5

6,77

2016

20,67

351,5

4,81

31

1,5

11,72

2015

21,64

100,7

1,29

20

0,92

4,8

2017 UTA en BOUW
Gew. Uren
19%
3%
78%

Ziekte
uren
Verlofuren
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2016 UTA EN BOUW

2015 UTA EN BOUW
18%

4%

15%

Gew. Uren

2%

Gew.uren

Ziekte uren
81%

Ziekte uren
80%

Verlofuren

Verlofuren

2017 UTA
Gew. Uren
17%
3%

Ziekte
uren

80%

Verlofuren

2016 UTA

2015 UTA

16%

21%
Gew.uren

Gew. Uren

4%
80%

Ziekte uren
Verlofuren

78%
1%

Ziekte uren
Verlofuren

2017 BOUW
Gew. Uren
19%
2%
79%

Ziekte
uren
Verlofuren
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2016 BOUW

2015 BOUW

14%

15%

3%

Gew. Uren

2%

Ziekte uren
83%

Verlofuren

Uitgevoerde toolboxen
Onderwerp
Vraag
Observeren
Geen
LMRA
Wanneer wordt er iets aan
shovelafdeling gedaan?

Onderhoud
machines en
apparaten

Ontruiming

Opslag gevaarlijke stoffen

Storm en wind

Wanneer wordt er iets aan het stof
gedaan?
De afhaalbon wordt door kantoor aan
de chauffeur meegegeven. Als
voorman is het niet mogelijk een
paraaf onder de bon te zetten voor
hetgeen wij hebben gezien?
Wie gaat het machinebeheer
uitvoeren, wanneer onze machinebeheerder volgend jaar stopt met
werken?
Hoe moeten wij bewijzen, dat wij
handschoenen zijn kwijtgeraakt?

Kan men een keer voordoen hoe je
een bon moet scannen?
Kan iemand het platen branden
staken en platen gaan sorteren?
Wanneer er zoveel platen en schotten
verhuurd worden en er nieuwe platen
gemerkt en schotten geverfd moeten
worden, komen wij dan geen handen
tekort?
Bij welke windkracht moeten wij

Gew. uren
83%

Ziekte uren
Verlofuren

Antwoord
Geen
Ontwikkeling van een duurzaam en
veilig opslagterrein aan de Vareseweg
ter verbetering van werkomstandigheden, efficiëntie en uitstraling staat
als bedrijfsdoelstelling voor 2020. Dit
jaar is het plan van aanpak Project
Duurzaam Terrein opgesteld.
Idem
Buiten de Van Noort auto’s laat
iedereen zijn bon zien. Het gaat om
de chauffeurs die hun bon niet laten
zien. Die namen wil ik graag
doorkrijgen.
Er komt geen nieuwe machinebeheerder, wel machineverantwoordelijken en machinegebruikers. Op dit
punt wordt later teruggekomen.
Het inleveren van handschoenen
draagt bij aan het milieu. Op deze
manier gaan handschoenen niet
zwerven op het terrein.
Natte handschoenen kunnen
gedroogd worden in de kledingkast
droger.
Dit zal voorgedaan worden.
Ja, dat is geen probleem
Wanneer wij medewerkers nodig
hebben, kunnen wij deze inhuren.

Volgens de wet bij windkracht 6+. Bij
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stoppen met portaalkraan draaien en
hijsen?

Struikelen,
uitglijden en
verstappen
Instructie walsen
Afwijkingen en
huisregels
Portaalkraan en
walsloods
Elektriciteit

Geen,

windkracht 7+ stoppen met
hijswerkzaamheden op mobiele
kranen. Bij windkracht 8+ , werk
stilleggen.
Geen.

Geen.
Geen.

Geen.
Geen.

Geen.

Geen.

Geen.

Geen.

Opleiding, onderwijs, aard en organisatie van het werk
Aangemelde en afgeronde opleidingen:

Opleiding
Man Vrouw Totaal Autochtoon Allochtoon Adm. Arbo Milieu Veiligheid
BHV
5
0
5
4
1
2
5
0
0
EHBO
1
0
1
1
0
1
0
0
AED
2
2
4
4
0
4
4
0
0
Veilig werken met de
3
0
3
3
0
0
0
0
3
wiellaadschop
Inleiding cursus"Keurmeester
2
0
2
2
0
0
0
0
2
Magazijnstellingen
Diversiteit en kansen
• Er wordt nog steeds gewerkt aan multifunctionele inzetbaarheid van het gehele personeel. Dit
wordt gedaan om afwisselend werk te creëren voor alle medewerkers en om vervanging bij
afwezigheid te kunnen borgen.
• Er is een vrouwelijke terreinmedewerker aangenomen. Zij is nu nog als uitzendkracht
werkzaam en na een half jaar zal beoordeeld worden of er een contract zal worden
aangeboden.
Afwijkingen
Nr. Soort
001 Klacht
002 Veiligheid
003 Kwaliteit
004 Kwaliteit
005 Materiële schade
006 Kwaliteit
007 Veiligheid
008 Klacht
009 Kwaliteit
010 Kwaliteit
011 Materiële schade
012 Klacht
013 Kwaliteit
014 Kwaliteit
015 Kwaliteit
Veiligheid

Omschrijving
Leverancier
Bijna ongeval
Telfout
Kromme platen
Motorzaag
Losmaken ketting portaalkraan
Bijna ongeval
Leverancier
Kenmerken Sloopwerken
Kenmerken Sloopwerken
Verfwerk portaalkraan
Leverancier
Telfout
Verkeerd laden
Stuurfout

Status
Afgerond
Afgerond
Afgerond
Afgerond
Afgerond
Afgerond
Afgerond
Afgerond
Afgerond
Afgerond
Afgerond
Afgerond
Afgerond
Afgerond
Afgerond
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016
017
018
019
020
021

Klacht
Kwaliteit
Veiligheid
Kwaliteit
Veiligheid
Kwaliteit
Veiligheid
Klacht
Veiligheid
Ongeval

Leverancier
Platen vallen stapel

Afgerond
Afgerond

Shovel verliest de last

Afgerond

Shovel verliest de last

Afgerond

Leverancier
Geen helm dragen
Met verzuim maand 100%
week 50%

Afgerond
Afgerond

De afwijkingen zijn in de bijeenkomst van het gehele personeel besproken. De genomen acties blijken
doeltreffend.
Mensenrechten
Strategie en beheer.
• Er is een nieuwe lijst met leveranciers samengesteld
• De leveranciersbeoordelingen zijn uitgevoerd
Verbod op discriminatie
• Er is een vrouwelijke terreinmedewerker aangenomen. De slogan voor de bedrijfscultuur
“LEKKER bezig”! is de rode draad tijdens het beoordelings- en functioneringsgesprek.
• Er is geen ziekteverzuim en er zijn geen gesprekken met medewerkers geweest i.v.m.
discriminatie.
Vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen
• Het staat medewerkers vrij om informatie in te winnen bij de vakbond. Zij worden daar niet op
afgerekend.
• Op 26 juni is de bouw-cao verbindend verklaard.
• Een medewerker heeft Het Zwarte Corps in handen genomen, omdat deze met wederzijds
goedvinden zijn werkzaamheden elders wil voortzetten.
• Contributie kan verrekend worden met het loon/salaris.
Uitbanning kinderarbeid
Er worden geen medewerkers onder de 18 jaar aangetroffen
Preventie van gedwongen en verplichte arbeid
• Er is geen concurrentiebeding opgenomen in de arbeidsovereenkomsten.
• Er is cameratoezicht, aangegeven met borden en beschreven in de huisregels.
Beveiligingsbeleid
• In verband met de verruimde openingstijden wordt er onderzoek gedaan naar beveiliging van
het opslagterrein en onze medewerkers tussen 06.00 en 07.00 uur en tussen 16.00 en 18.00
uur.
Rechten van inheemse bevolking
Omliggende bedrijven zouden gezien kunnen worden als inheemse bevolking.
Eerlijk zaken doen
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•
•

De Infra Tech heeft wederom plaatsgevonden. Dit was een groot succes! Bestaande en
nieuwe relaties bezochten onze stand.
Daniël doet onderzoek onder onze bestaande opdrachtgevers en bekijkt ook potentiële
huurders in Duitsland

Gemeenschap
• De certificaten ISO 9001 en ISO 1400 conform de nieuwe norm 2015 zijn behaald
• Facet heeft in een beoordeling uitgevoerd van de jaarrekening, waarna zij in september de
beoordelingsverklaring hebben opgesteld.
• De leveranciersbeoordeling heeft plaatsgevonden. Er zijn 3 leveranciers waar wij geen zaken
meer mee (willen) doen. Er zijn al nieuwe leveranciers voor in de plaats gekomen voor zover
dit nodig was.
Corruptie
Er is ons geen raakvlak bekend, waarop wij extra waakzaam zouden moeten zijn
Publiek beleid
Er worden geen bijdragen aan politieke lobbygroepen en of politieke partijen
Concurrentiebelemmerend gedrag
Wij huren bij de concurrent materialen in om onze klanten te helpen en andersom gebeurt ook!
Naleving
Er zijn geen opgelegde sancties ontvangen.
Consumentenaangelegenheden
Gezondheid en veiligheid consumenten
• Er wordt onderzoek gedaan naar oplossingen voor het stofprobleem op de werf.
• Wij werken zelf niet met of voor consumenten. Indien wij transport verzorgen in
woongebieden hebben wij wel te maken met eventuele afspraken van de aannemer met
omwonenden.
Etikettering van producten en diensten.
•
Er zijn 523 stuks code 504 en 244 stuks code 506 gemerkt
Marketing communicatie
• De slogan voor de bedrijfscultuur “LEKKER bezig”! is de rode draad tijdens de beoordelingsen functioneringsgesprekken
• De InfraTech 2017 wordt druk bezocht
• Op Facebook en LinkedIn verschijnen regelmatig berichten
• De website wordt aangepast. De verlopen certificaten worden vervangen door de huidige
certificaten. De materialen voor de verkoop worden gewijzigd. Het bankstel en de rekken
worden van de website verwijderd.
• Lekkerkerker wordt geattendeerd op digitale aanvallen die gaande zijn op verscheidene
sectoren die heftig afhankelijk zijn van hun IT structuur. Er worden verdachte emailberichten
rondgestuurd met hierin een weblink waarop medewerkers kunnen klikken. Nadat hierop
wordt geklikt, wordt er een programma gedownload en geïnstalleerd. Er wordt een link
“Malware” meegestuurd die geïnstalleerd kan worden, zodat deze in werking kan treden
wanneer de medewerkers of een “foute” weblink klikken.
• Maximo is aangepast en in de Cloud gezet
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Privacy van klanten.
Tijdens het eerste onderzoek van onze student hebben wij hem gewezen op privacy gevoelige
informatie, niet alleen over onszelf, maar zeker ook over klanten.
Naleving
Er zijn geen opgelegde sancties ontvangen
Milieu, grondstoffen, energie en emissies
Voor de kantoormedewerkers: Wat mag er wel en niet in de “plastic” prullenbak.
Heb je thuis oude elektrische apparaten? Wij nemen ze mee.
Consumenten kunnen oude elektrische apparaten zoals koffiezetapparaten meegeven aan de
pakketbezorger. Het gaat om een proef in enkele steden. Zo werken wij eraan mee dat er meer
elektrische apparaten gerecycled worden.
De proef is een initiatief van producentenorganisatie Weee Nederland in samenwerking met PostNL
en Thuiswinkel.org onder de naam Weeelectric.
Grondstoffen
• Er is veel hout naar de Stichting Islamitisch Centrum Rotterdam-West gegaan. Dit zou anders
afgevoerd worden naar de verwerker, maar nu wordt het hout hergebruikt!
• Tijdens het opruimen van de oude stellingen kwamen wij netten tegen, die wij gebruikt hebben
om de onderkant van de hekken tussen van Gansewinkel en ons terrein af te sluiten. Hiermee
wordt de viezigheid van onze buren tegengehouden.
• Afkomende grond van vuile rijplaten hergebruiken op eigen terrein na monstername.
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Energie

Water

Gas
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Biodiversiteit:
• Medewerkers worden erop gewezen dat zij thuis de oude elektrische apparaten kunnen
inleveren bij de pakketbezorger van PostNL
Uitstoot, afvalwater / afvalstoffen
• Mede in verband met de stofbestrijding is een afspraak gemaakt met een milieu adviseur over
belangrijke punten die meegenomen moeten worden bij de bestrijding van de stofoverlast.
• 1.840 liter afgewerkte olie afgevoerd naar een erkende verwerker.
• 100 kg. verontreinigde emballage afgevoerd naar een erkende verwerker.
• De olie- en zandvanger is leeggezogen en schoongemaakt
• Er is 4.800 kg papier afgevoerd
• Bij het washok is een olie/vetvanger om emissies te voorkomen. Deze is dit jaar ook weer
gereinigd.
Producten en diensten
• Er zijn 1.890 stuks nieuwe rijplaten code 504 afgeleverd.
• 1.027 stuks rijplaten code 506 zijn gekocht en geleverd.
• Er is een nieuwe maat draglineschotten in het programma opgenomen, namelijk:
5.000 x 1.000 x 200 mm. Wij hebben er 86 aangeschaft. Hiermee kunnen wij onze
dienstverlening verder uitbreiden. Overigens is de reden voor aanschaf de steeds sterker
wordende vraag uit de markt.
• Er zijn 98 rijschotten afmeting 5.000 x 1.000 x 10 mm gekocht.
Naleving
Transport
• Het verruimen van de openingstijden heeft positief uitgepakt. Er wordt door de bedrijven goed
gebruik van gemaakt waardoor meer buiten de files gereden kan worden. Voor de verruimde
openingstijden van 06.00 – 18.00 hebben wij inmiddels een subsidie spitsmijdingen
ontvangen.
• Er heeft een interview plaatsgevonden met “De Verkeersonderneming”.
• Op 28 april heeft de firma Van Noort zijn nieuwe rijplatenwagen in ontvangst genomen op ons
opslagterrein.
• Er vind continu overleg plaats met Van Noort.
• In de algemene voorwaarden is opgenomen dat de transporteur moet voldoen aan de laatste
milieueisen.
BETROKKENHEID BIJ EN ONTWIKKLING V/D GEMEENSCHAP
Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd.
• Wij waren goed vertegenwoordigd op Culinesse!
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•
•

Jaarlijks wordt een financieel jaarverslag opgesteld, dat wordt beoordeeld door Facet.
Hiervoor werd in mei een beoordelingsverklaring afgegeven.
Een overzicht van de donaties gedurende 2017:

CHIO Rotterdam
Stichting Het Nederlands Kanker Instituut
Stichting Leger des Heils
Stichting War Child
Oxfam Novib
Stichting Greenpeace
Stichting Kinderhulp Roemenië
Make-a-Wish-Nederland / Kinderhulp
Artsen Zonder Grenzen
Squashvereniging Victoria

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.450,00
45,38
2.400,00
2.400,00
90,76
375,00
135,00
100,00
3.000,00

Positieve bijdrage aan lokale economie en bedrijvigheid
• Tijdens de herinrichting van het kruispunt bij Schmidt Zeevis zijn stalen rijplaten gebruikt.
• Nieuwe medewerkers worden gezocht in de regio.
• Leveranciers worden wanneer mogelijk in de regio gezocht.
• Rijplaten beschikbaar gesteld aan Culinesse en Rotterdamse Kost.
• Rijplaten beschikbaar gesteld aan het CHIO.
• Bouwhekken beschikbaar gesteld aan de Islamitisch Gemeenschap.
• De inhoud van de EHBO koffers die over datum was geschonken aan de Goudse
Reddingsbrigade.
Bijdrage aan het economische systeem
• Wij sparen met iedere fruitbox voor een KiKa-handje. Aan het eind van elk jaar draagt de
leverancier Vitamine & Zo 10 eurocent per KiKa-handje af aan onderzoek om de
genezingskans van kinderen met kanker te verhogen naar 95%.
Algemeen
• Wij komen in contact met een bedrijf dat zeker rijplaten gebruikt en waar wij al meer dan 15
jaar geen zaken mee hebben gedaan. Wij doen ons best de relatie goed op te pakken.
• De wals wordt goed in de verf gezet!
• De schilderwerkzaamheden aan portaalkraan 1 zijn gestart.
• Portaalkraan 2 is gedeeltelijk geschilderd.
• Bij de zijkant van het trafohuis is ruimte gemaakt voor het sorteren van kunststof rijplaten.
• Het slot van de deur van de walsloods is vervangen.
• In de walsloods zijn bordjes “verboden te roken” opgehangen.
• Aan de buitenkant van de zijdeur van de walsloods is een waarschuwingsbord opgehangen.
• Men is gezamenlijk aan het graven geweest voor het ondergronds brengen van de
elektriciteitskabel naar het “huisje” van bij portaalkraan II.
• Er zijn na het verwijderen van de oude stellingen, nieuwe geplaatst.
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Doelstellingen 2017

Onderzoek doen naar geschikte
overnamekandidaten
Opstellen plan van aanpak Project
Duurzaam Terrein
Vaststelling Missie, Visie en
Doelstellingen 2020

Directie

Tijdens het beoordelingsgesprek
2017 direct persoonlijke
doelstellingen 2017 vastleggen in
lijn met de doelstellingen van de
onderneming.

Directie

Werven van een student van de
Hogeschool Rotterdam voor het
doen van een marktonderzoek als
afstudeeronderzoek, waaronder het
houden van een klanten enquête
Project verharding / verbetering
terrein

Directie

Student levert een thesis report met daarin een
afgerond onderzoek naar de markt in Nederland
en Duitsland

Directie
Terreinchef
Materieelbeheerder
Terreinchef
Personeelsfunctionaris
KAM-coördinator

Informatie is ingewonnen en nu op naar de
realisatie!

Werven en inwerken van een
additionele Terreinmedewerker
Herziening van KAM-handboek

Directie
Directie

Implementatie gewenste
bedrijfscultuur "LEKKER bezig!" in
beoordelingssystematiek
Administratieve afronding en
archivering Lekkerkerker Rotterdam

Personeelsfunctionaris

Afronden onderzoek en opstellen
implementatieplan elektronische
facturatie
Implementatie update Maximo

Hoofd Financiële
Administratie

Hoofd Financiële
Administratie

Terreinchef

Gehaald. 2 mogelijke acquisities concreet
bekeken
Er ligt een plan van aanpak Project Duurzaam
Terrein, dit gaat volgend jaar van start
De missie, visie en doelstellingen zijn vastgesteld.
Aan de hand van de doelstellingen voor 2020 zijn
ook de doelstellingen 2017 vastgesteld en aan
vele van deze doelstellingen is invulling gegeven.
Gehaald! Jaarlijks zullen de persoonlijke
doelstellingen bijgesteld en opgesteld worden.

Gehaald. Welkom!
Certificaten zijn behaald en behouden en het
KAM-handboek is herzien en gedigitaliseerd
De bedrijfscultuur “LEKKER bezig!” is in de
beoordelingssystematiek opgenomen.
Administratie afronding en archivering
Sloopwerken Lekkerkerker Rotterdam
gerealiseerd
Het onderzoek is afgerond

Maximo 7.5 is geïmplementeerd, kleine
oneffenheidjes moeten nog opgelost worden.
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Nieuwe werknemers inwerken tot
volledig werknemer van de verhuur
Offertes periodiek bijwerken en een
overzicht per kwartaal maken
om aan te tonen welke offertes wel
of niet zijn doorgegaan en
waarom
Digitale procedure offertes op te
slaan, zodat deze niet meer geprint
dienen te worden
Materialen inventariseren, prijzen
zoeken/bepalen en verkopen
Vanaf 01-01-2015 elke dag nagaan
hoeveel vrachten er door
Van Noort zijn gereden en hoeveel
vrachten hiervan door andere
partijen
Alle verhuurmaterialen met de
afmetingen hiervan uit het hoofd
leren
Wals, pers en portaalkranen 2,3,4
en 5 van eigen afdeling bijhouden
en specifiek noteren wat je precies
gedaan hebt op het
onderhoudsrapport
Vrachtwagens zelfstandig kunnen
laden/lossen met de portaalkraan
Nieuw personeel inwerken en
vervolgens begeleiden
Zelfstandig rijplaten en schotten
kunnen beoordelen

Adm. Medewerker
Verhuur
Adm. Medeweker
Verhuur

Prima ingewerkt.

Adm. Medewerker
Verhuur

Afgerond

Materieelbeheerder

Alle materialen zijn geïnventariseerd

Marketing en Sales
Medewerker

Voldoende progressie.

Marketing en Sales
Medewerker

Afgerond

Voorman

Dit wordt nu voldoende uitgevoerd.

Terreinmedewerker

Dit gaat prima!

Voorman

Lopend proces, doordat er nog steeds nieuwe
mensen bijkomen. Het gaat echter goed.
Gaat redelijk, maar kan nog verbeterd worden

Gedurende het gehele jaar het
voorkomen van veiligheidsincidenten.
Herziening RI&E en Plan van
Aanpak

Allen

Er heeft zich helaas 1 ongeval voorgedaan met
verzuim.

KAM-coördinator

De RI&E is opgesteld aan de hand van de RI&E
Bouwnijverheid, dat erkend wordt door het
Steunpunt RI&E. De te nemen acties zijn
opgenomen in het Plan van Aanpak en in onze
eigen actielijst. Bij de externe audit door SGS zijn

Terreinmedewerker

Resultaat was aanwezig.
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Herziening functiehuis (functie
omschrijvingen, taken en
bevoegdheden)
Bijdrage leveren aan de nieuwe
versie van het nood/ontruimingsplan is samenwerking met KAMcoördinator (Wat moet er gebeuren
in noodsituaties of waar moet
rekening mee worden gehouden)
Machine computer programma
eigen maken met behulp van
Materieelbeheerder, indien deze
niet aanwezig kan een voorman dit
overnemen.
4 Toolboxen geven + 4 maal
notuleren tijdens toolboxen
Terreinchef
Zelfstandig ochtend bonnen voor
chauffeur kunnen maken

Personeelsfunctionaris

Optimalisatie wals- en
schoonmaakprocessen: opstellen
beschrijving van (i) logistieke
inefficiënties op het terrein, (ii)
overzicht relevante processen bij
concurrenten en andere
interessante partijen en (iii) huidige
(ontwikkelingen van) technologieën
op de markt
Kosten / baten analyse juridische
fusie LAM en LR
Periodiek bijhouden van diverse
financiële overzichten
Betrokkenheid bij de
verhuuradministratie verhogen

Voorman
KAM-coördinator

Voorman
Materieelbeheerder

RI&E en PvA als voldoende beoordeeld, maar
een verdiepingsslag dient nog gemaakt te worden
(incl externe beoordeling)
Deels afgerond voor de audits. Het overige deel is
van afgezien
Deze doelstelling is overgenomen van de
Voorman door de Hoofd BHV, het concept
bedrijfsnoodplan is gereed. Er moet een training
plaatsvinden en aan de hand hiervan zal het
bedrijfsnoodplan aangepast en definitief
opgenomen worden in het handboek.
Eerst moet er besloten worden of wij het ICTprogramma Maximo behouden. Hierna besluiten
of dit een doelstelling voor 2018 is of één voor
2019 wordt.

Vervangend
Terreinchef

1 toolbox gegeven en 2 genotuleerd.

Terreinmedewerker

Eerst moet er besloten worden of wij het ICTprogramma Maximo behouden. Hierna besluiten
of dit een doelstelling voor 2018 is of één voor
2019 wordt.

Verhuur Manager
Terreinchef
Materieelbeheerder

De optimalisatie wals- en schoonmaakprocessen
wordt uitgesteld tot na het Project Duurzaam
Terrein.
De doelstelling was in eerste instantie niet belegd
bij de juiste rol.

Hoofd Financiële
Administratie
Adm. Medewerker

N.v.t. en in overleg van afgezien

Adm. Medewerker

Onvoldoende bijgehouden, dit dient verbeterd te
worden?
De betrokkenheid bij de verhuuradministratie is
nog niet voldoende?
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CONCLUSIE EN AANDACHTSPUNTEN

Conclusie:
Het MVO managementsysteem functioneert, wordt onderhouden en stemt goed overeen met de eisen
die gesteld zijn in de diverse normen, checklisten, wet- en regelgeving en aanvullende eisen. Uit de
diverse opvolgingsbezoeken en inspecties is gebleken dat er goede parate kennis is bij de
medewerkers met betrekking tot het MVO managementsysteem. De medewerkers, maar ook onze
andere stakeholders voelen zich betrokken bij ons managementsysteem.
Aandachtspunten:
• Aanpassen van het milieuaspectenregister;
• Milieucalamiteiten oefening uitvoeren;
• Dialogen voeren met onze stakeholders;
• Uitvoering Project Duurzaam Terrein;
• Realisatie Digitale Facturatie;
• Consequent invulling geven aan openstaande acties;
• Blijven voldoen aan de diverse certificaten, wet en regelgeving en aanvullende eisen.

Met vriendelijke groet,

Mr. J.A. Ottevanger
Directeur
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