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Organisatie 

Bedrijfsnaam Imbema-Denso B.V. 

Contactpersoon Mw. Myra Nales 

E-mail mnales@imbema.com 

Vestigingsadres(sen) Nijverheidsweg 5-7 
2031 N Haarlem 

Postadres nvt 

Tel.  023 - 517 24 24 

Website www.imbemadenso.nl 

Aantal bedrijfslocaties 1 

Aantal medewerkers 18 

KvK nummer:  34037222 

 

Onderzoek 

Audit type Initiele audit 
Datum 23 april, 3 juni, 1 juli en 16 juli 2019 

Rapportversie 1 
Certificaatnummer (geldig tot) nvt 

 

Audit team 

Teamleider Inge Vermeij 

Auditor(en) nvt 
 

Normeisen en regelementen 

Norm MVO Prestatieladder 01-12-2013/1 

Niveau 3 

Toepassingsgebied De import en de handel in leidingbeschermende en 
afdichtingsproducten, leidingtoebehoren, 
leidinghulpstukken en producten voor de verbindings-, 
geo- en rioleringstechniek, oplegmaterialen, 
voegovergangconstructies en producten voor 
wegreparaties. 
 

Technical area 3 Handel en Distributie 

Reglementen Kiwa-reglement voor Systeemcertificatie: 2014 

 

Samenvatting 

Normuitsluitingen Normuitsluitingen zijn voldoende onderbouwd. C 

Klachten De klachtenprocedure functioneert effectief. C 

Handboek, procedures De systeemdocumentatie is vastgesteld in het KAM handboek op intranet, 
versie maart 2019. 

C 

Acties uit vorige audit Corrigerende maatregelen n.a.v. de vorige audit zijn effectief doorgevoerd. nvt 

Effectiviteit systeem Het systeem functioneert effectief (beleid, doelstellingen, review en acties) C 

Logo’s / pictogrammen Het gebruik van logo's, pictogrammen, certificaat is conform het 
reglement. 

nvt 

Auditplan Het auditplan is ter afstemming per mail naar de klant verzonden en door 

de klant akkoord bevonden op 20-05-2019. 

Het auditplan in dit rapport is zonodig aangepast aan de werkelijk 
uitgevoerde audit. 

C 

Adviseur Het bedrijf wordt t.a.v. het beheer/onderhoud van hun zorgsysteem extern 
geadviseerd door   

nvt 

Auditteam De aard van het bedrijf geeft geen aanleiding om het auditteam te 
wijzigen. 

C 
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Bevindingen (definitie) 

C - Conform Voldoet aan de normeis. 
Info: eventueel kunnen er verbeteraspecten ter informatie worden gerapporteerd. Deze 
aspecten verdienen nadere aandacht of kunnen in het systeem nog verder 
doorontwikkeld worden 

T – tekortkoming  Het managementsysteem voldoet op aspecten niet aan de certificatie-eis. 
Er is objectief bewijs van een situatie, waarbij op termijn moet worden getwijfeld of het 
zorgsysteem van de organisatie de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor 
toekenning of behoud van het certificaat. De geplande corrigerende maatregelen moeten 
door Kiwa worden beoordeeld alvorens het auditteam een certificatie-advies kan 
uitbrengen. De implementatie van de corrigerende maatregelen wordt beoordeeld tijdens 
de volgende audit. 

KT – Kritische 
tekortkoming 
 

Het managementsysteem voldoet niet aan de certificatie-eis. 
Er is objectief bewijs van een situatie, dat het zorgsysteem van de organisatie niet 
voldoet aan de norm en/of niet de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor 
toekenning of behoud van het certificaat. De geplande corrigerende maatregelen inclusief 
de implementatie en effectiviteit moeten door Kiwa worden beoordeeld alvorens het 
auditteam een certificatie-advies kan uitbrengen. Doorgaans is hiervoor een extra audit 
noodzakelijk. 

N - Niveau afwijking Bij niet voldoen aan de Niveau- eisen, stakeholdermanagement en de MVO indicatoren 
kunnen zich afwijkingen voordoen die bepalen of de organisatie zich op een lager Niveau 
kan laten certificeren. Bij deze afwijkingen is de organisatie niet in conflict met 
maatschappelijk handelen. 

NB Niet beoordeeld 

 
Vervolgafspraken 

Het bedrijf presenteert haar reactie op de tekortkoming(en) aan Kiwa vóór: 15-07-2019 
Kiwa beoordeelt de maatregelen n.a.v. kritische tekortkoming(en) tijdens een extra audit op  
Kiwa beoordeelt het bedrijf en de maatregelen n.a.v. eventuele tekortkoming(en)tijdens de volgende audit mei 2020  

 
Resultaat van de beoordeling van de (eventuele) corrigerende maatregelen wordt vastgelegd in het 
rapportblad. 

  
Certificatieadvies 

Het auditteam adviseert Kiwa tot: uitgifte van het certificaat 

Op basis van dit advies zal er intern binnen Kiwa een onafhankelijke review op het auditrapport plaatsvinden.  

 
Samenvatting (positieve zaken en verbeterpunten): 

Positief: 

- Doorvertaling van input stakeholders in beleidsplan en OGSM’s  
- nieuwe opzet van bedrijfsvoering cyclus en bewaking van OGSM’s/KPI’s 

Verbeterpunten: 

- BHV plan en organisatie, zie TEKORTKOMING 
- Verdere uitrol van MVO aspecten bij inkoop: aantoonbare selectie en beoordeling van leveranciers, 

transporteurs ook hierin meenemen.  

 

Teamleider Kiwa Review en certificatiebeslissing Kiwa 

Naam  Inge Vermeij Naam   

Datum 18-07-2019 Datum  xxx 

Handtekening 

 

Handtekening  

 

Dit rapport heeft de volgende bijlagen: 

 Auditmatrix, Rapportblad(en) (indien van toepassing) en Auditplan  

Los bijgevoegde documenten: nvt 
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Verloop van het auditproces 

De bedrijfs- en auditresultaten van de 
voorafgaande drie jaar zijn beoordeeld 

 nvt 

 

Wijzigingen in de organisatie:  Voorafgaand aan het onderzoek zijn er geen organisatiewijziging 
bekend. 

 

Overeenkomst: d.d. 29-1-2019 (obv < 30 FTE: Imbema Holland sector GWE) 

Calculatie: d.d. 25-5-2019 (obv < 20 FTE: Imbema-Denso BV) 

De overeenkomst en/of calculatie is 
aangepast aan bovenstaande 
gegevens. 

JA 

 

Vooraf ontvangen gegevens: 

 

 Voorafgaand aan het onderzoek zijn geen documenten ontvangen. 

 

 

Deskresearch / (branche) thema’s - Internationale handel: evt. kinderarbeid in landen van herkomst 
(keten) 

- Levering van artikelen voor nutsbedrijven: verkoop verloopt via 
tenders / Europese aanbestedingen 

- Klanten waterleidingbedrijven: samenwerking in overlegplatform 
Blauwe Netten (ambitie 2040 Energieneutraal en 100% circulair), 
MVO hierin een issue, met name het milieu/grondstoffenpaspoort 
(vanaf 2020/2020 als aanbestedingscriterium) 
 

 

 

Vooronderzoek (fase1) 

 

Is compleet bij het bedrijf uitgevoerd (zie auditplanning). De eventuele 
resultaten zijn verwerkt in de auditmatrix. 

Na afloop van het vooronderzoek 
(fase1) zijn er wel aandachtsgebieden 
aan het bedrijf gerapporteerd waarbij is 
aangegeven dat deze gedurende fase 
2 tot tekortkomingen kunnen leiden. De 
gerapporteerde aandachtsgebieden 
zijn: 

1. Nog niet alle stakeholders niveau 1,2,3 zijn uitgevraagd (RvC niet 
benoemd als stakeholder, leveranciers nog geen reactie) -> alsnog 
gedaan 

2. De indeling van stakeholders naar niveau MVO-P is niet correct  -> 
gecorrigeerd 

3. Beoordeling van OGSM’s/KPI’s volgens nieuwe opzet heeft nog niet 
plaatsgevonden -> uitgevoerd op 6 mei 2019 

4. Enkele onveilige situaties in het magazijn tav opslag goederen en 
gevaarlijke stoffen -> zijn opgepakt en opgelost. 
 

 

 

Overgang Vooronderzoek (fase1) naar 
implementatieonderzoek (fase 2). 

 

 In overleg met de klant is na afloop van het vooronderzoek (fase 1) 
direct overgegaan naar het implementatieonderzoek (fase 2). Met de 
klant is afgesproken dat de gerapporteerde aandachtsgebieden 
gedurende het implementatieonderzoek (eventueel) zullen kunnen 
leiden tot (kritische) tekortkomingen en/of een extra bezoek. De klant 
was hiermee akkoord. 

 Omdat er ten aanzien van de directiebeoordeling en de interne audits 
geen aandachtsgebieden zijn gerapporteerd was het wel mogelijk om 
direct over te gaan naar fase 2. 
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Planning implementatieonderzoek (fase 
2): 

 

  Afhankelijk van de uitkomst van het vooronderzoek (fase 1) is de 
planning voor het implementatieonderzoek (fase 2) niet aangepast. 

 In de planning is rekening gehouden met een steekproef over de 
verschillende bedrijfsonderdelen. De steekproef kan als volgt worden 
toegelicht: directie vanwege beleidscyclus, inkoop/verkoop vanwege 
branchethema’s en leveranciers als stakeholders, overige 
functionarissen vanwege relevante MVO indicatoren.   
 

 
 
Auditprogramma, komende 3 jaar 

De invulling van het auditprogramma en alle latere bijstellingen gebeuren op basis van de grootte van de organisatie 
van de klant, technical area, vestigingen en de complexiteit van het managementsysteem, maar ook op basis van het 
aangetoonde niveau van doeltreffendheid van het managementsysteem en de resultaten van eerdere audits. 

 Data Specifieke aandacht  Vestigingen 

Toelating   Alle normelementen en volledige scope   

Surveillance audit 1    Uitvoering van jaarlijkse managementacties 

 Actueel stakeholder en indicatormanagement 

 Stakeholdercommunicatie 

 Updates en wijzigingen MVO system 

 Steekproef MVO doelstellingen/indicatoren 

  Inkoop/leveranciersbeoordeling 

 Veiligheid en gezondheid (opvolging RIE) 
 

Haarlem 

Surveillance audit 2    Uitvoering van jaarlijkse managementacties 

 Actueel stakeholder en indicatormanagement 

 Stakeholdercommunicatie 

 Updates en wijzigingen MVO system 

 Steekproef MVO doelstellingen/indicatoren 

 Grondstoffenpaspoort 

 Bijdrage goede doelen, locale economie 
 

Haarlem 

Hercertificering   Alle normelementen en volledige scope 
 

Haarlem 
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Auditmatrix 
 

MVO managementsysteem 
 

MVO-P 
normeisen 

4 – 4.4, 5-5.3, 6.1, 6.2, 7.1 -7.3, 7.5, 8.1, 8.3, 9.2,-9.3, 10.1, 10.2 

 Managementverklaring entiteiten en bestuursstructuur (niet ouder dan jaar bij toelating/her) 

Managementverklaring d.d. 3-4-2019. Te certificeren entiteit is Imbema-Denso B.V.  
Dit is onderdeel van de Imbema Groep, vallend onder Imbema Holland BV, sector Gas, Water & Energy (GWE). 
Andere onderdelen van deze sector evenals andere sectoren van Imbema Holland BV zijn geen onderdeel van de 
scope. De aandelen van Imbema Denso B.V. zijn in handen van Denso Holding GmbH & Co KG (50%) en Imbema 
Holland BV (50%). 

 

 KvK uittreksel  

34037222  d.d. 13-11-2018 met SBI codes 46738 (groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen) en 46751 
opgenomen (groothandel in chemische grondstoffen voor industriële toepassing) opgenomen. Dit laatste is niet meer 
van toepassing. Het verwijderen hiervan is echter omslachtig vanwege de verplichte doormelding ervan aan de 
stichting Bedrijfstakpensionfonds voor de Handel (Imbema Holland BV is hier echter niet bij aangesloten en zou dat 
dan wel moeten).  

 

 MVO verantwoordelijke/team 

Document: IH KM 1.2.2 MVO beleid. Eind Verantwoordelijk voor overkoepelend MVO beleid: COO Imbema Holland 
B.V.: H. Groot Beumer, daarnaast verantwoordelijk kwaliteits coördinator Imbema Holland B.V (Shared Services), 
Betrokken: CEO Imbema Holland BV, Sectormanagers Imbema Holland BV o.a. Sector Gas, Water & Energy waar 
Imbema Denso BV onder valt (verantwoordelijk I. Siemensema). 
Imbema Holland BV Shared Services faciliteert voor alle sectoren de ondersteunende diensten zoals HR, Facility 
Management, Finance, ICT en Quality Assurance (incl. MVO).  

 

 Opbouw managementsysteem / Documentatie systeem 

Gekoppeld aan ISO systeem KAM handboek op intranet, versie maart 2019.  
Document beheer IH KM 1.5 Beheer Managementsysteem 
Op termijn wordt het MVO managementsysteem van Imbema Denso BV mogelijk uitgerold naar de andere 
onderdelen van sector GWE danwel ook andere sectoren van Imbema Holland BV. In de opzet van het 
managementsysteem voor Imbema Denso BV is hiermee al rekening gehouden. 

 

 MVO beleid (niet ouder dan jaar bij toelating/her)  

Kader vanuit Imbema Holland B.V dmv document OGSM Imbema Holland BV 2018-2022 met doelstellingen op 
gebieden financieel, marketing & sales, klant centraal, medewerkers, ICT, Logistiek, duurzaam, risicobeheer & 
veiligheid. Hierin opgenomen specifieke doelstelling 2019 inclusief actieplan 
Document IH KM 1.2.2 MVO Beleid Imbema Holland BV d.d. februari 2019: focus op veilig en gezond werken, milieu, 
duurzaam inkopen en bijdrage lokale economie en goede doelen. Duurzaamheidverklaring Imbema Holland BV, 
wordt gebruikt voor tenders etc.  

 

 MVO acties, doelen, & bewaking, bijsturing 

Document Jaarplan duurzaam ondernemen 2018-20122 Imbema Holland BV bijgesteld d.d. 14-12-2019, hierin 
opgenomen dat kernthema’s voor 2019 zijn:  kernthema 1 (transparantie/sociaal jaarverslag), kernthema 3 (inkoop, 
duurzaam inkoopbeleid) en kernthema 7 (plan voor locale economie, vanuit input RvC) de focus hebben. Koppeling 
gemaakt met KPI dashboard met kwaliteit, arbo, milieu en MVO doelstellingen OGSM  = Objectives Goals, Strategies 
en Measure -> vanuit daar KPI dashboard per sector, dat elk kwartaal met MT wordt besproken..   
Gezien presentatie status Operationeel plan/OGSM d.d. 24-4-2019. 
Vanuit OGSM Imbema Holland BV doorvertaald naar OGSM van sectoren o.a Shared Services oa. SSC-QA 2019  + 
Imbema Holland BV sector GWE (Imbema Denso BV is daar onderdeel van) en vanuit daar naar Business Unit 
teams -> dat wordt doorvertaald naar persoonlijke doelstellingen. 
KPI Dashboard OGSM Imbema Holland sector GWE / Denso BV wordt maandelijks bewaakt, gezien per mei 2019: 

- Financieel: omzet en bedrijfsresultaat, klantscore > 8, alle klachten opgelost 
- Sales: 5% new business, < 2% klachten 
- Medewerkers/Intern: <4 ziekteverzuim, medewerker feedback > 8, POP’s gevolgd, 2 kennissessies per jaar 
- Proces/Intern: servicegraad > 90%, <1% orders te laat, 2 industriële innovatieve oplossingen uitgewerkt (ism 

andere Imbema Holland BV onderdelen), ERP implementatie per 2020 
- Duurzaam: MVO-P niveau 3, voldoen aan verplichtingen wetgeving / opdrachtgevers tav milieu en 

veiligheid, professionalisering dmv grondstoffenpaspoort 
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Gezien: verslag van review Imbema Holland BV sector GWE door directie Imbema Holland BV d.d. 7-5-2019. 
Thema’s zijn ontwikkelen & leren (door intervisie BU managers), duurzaamheid (inbreng, en Social Return), Innovatie 
(meeneemmethode), ERP implementatie (op schema).  
 

 Directiebeoordeling 

Document beheer IH KM 1.5 Beheer Managementsysteem: Jaarlijkse directiebeoordeling in Q1.  
Document Evaluatie duurzaam ondernemen 2018 (voor heel Imbema Holland) d.d. 28-3-2019 met als onderwerpen 
contextanalyse, stakeholder analyse, risico analyse, stakeholder dialoog en resultaat, communicatie(plan), 
indicatormanagement, jaarplan duurzaam ondernemen, kwaliteit (servicegraad, klachten, klanttevredenheid, continue 
verbeteren), arbo (voortgang RIE), Milieu (milieu aspecten en wet en regelgeving, CO2 footprint).  

 

 Interne audit 

Document auditplanning 2019, inclusief MVO indicatoren HR, Financiën, Facilitair, Quality, Logistiek, Marketing en 
Compliance Activiteitenbesluit, RIE en overige wetten (jaarlijks).  
Verslag interne audit 28-3-2019 bij Imbema Holland BV met status van nulmeting (mei 2018) en status 28-3-2019. 
Imbema Denso is onderdeel hiervan en geeft uitvoering aan beleid vanuit Imbema Holland BV. Actiepunten op 
gebied van opstellen inkoopbeleid, veiligheid en veilig gebruik producten, vervoer/CO2 transporteurs in kaart 
brengen.  
 

 Continue verbetering 

Eén overkoepelend actieplan met verbeterpunten uit oa. interne audits, analyse 
Gezien actieplan Imbema Holland BV, bijgewerkt t/m 29-3-2019 met o.a. MVO actiepunten uit de interne audit, 
maatregel en deadline (eind 2019). Gezien actieplan Imbema Denso BV (alle KAM punten) bijgewerkt t/m 28-3-2019, 
incl. MVO actiepunt veiligheid en veilig gebruik producten, maatregel en deadline (eind 2019). 
Jaarlijkse evaluatie van Jaarplan duurzaam ondernemen Imbema Holland BV 2018-2022 
 

 Inventarisatie en voldoen aan wet- en regelgeving 

Document Overzicht kernthema’s MVO en indicatoren d.d. 5-4-2019, incl. relevante wet- en regelgeving per indicator. 
Meest relevante is voor Imbema Denso BV. Voor Imbema Holding BV is dat productwetgeving (CE markering), 
voldoen aan EED / Activiteitenbesluit.  
Maakt gebruik van Make online KWA bedrijfsadvies om op de hoogte te blijven van wijzigingen in wet- en 
regelgeving. Eigen beoordeling van naleving wet- en regelgeving (samen met KWA bedrijfsadvies en programma 
Make online) 
Proces Compliance methode, d.d. 12-6-2019 op basis van wetgeving betreffende RIE, AIM en overige wetgeving (oa, 
PGS). Compliance in kaart gebracht dmv document Compliance Overzicht d.d. 1-7-2019, gezien voor: 
- RIE: 20190612 Actiepunten RIE (oa BHV organisatie en instructie medewerkers tav tillen). 
- AIM: ingevuld AIM module 30-8-2018 met actiepunten 
- overige wetgeving (oa PBM verordening). Wordt beoordeeld bij interne audit.  
Productwet- en regelgeving is verantwoordelijkheid voor de verschillende Imbema Holland BV sectoren en 
afdelingen. HR wet en regelgeving wordt bijgehouden op holding niveau Imbema Holland BV (shared services HR).  
AVG 2018: Training door kwaliteit coördinator gevolgd + aangewezen als data protection officer, aansluitend externe 
adviseur ingehuurd, verwerkersregister voor Imbema Holland BV opgezet (alle risico’s liggen bij Shared Services van 
Imbema niet bij sectoren zelf), gezien incl. beveiligingsmaatregelen. Actieplan Imbema AVG compliant gezien t/m 
augustus 2018. Register datalekken opgesteld, 2018 zijn er 2 meldingen geregistreerd incl. corrigerende 
maatregelen. Informatie aan medewerkers dmv interne presentaties o.a. PPP 18-10-2018 en info op intranet 

 

 Middelen, competentie, bewustwording 

Mensen beschikbaar, zie onder MVO verantwoordelijkheden. Vanaf 2020 zal binnen Imbema Holland BV sector 
GWE gewerkt worden met een nieuw ERP systeem, hiermee kunnen processen beter gemonitord worden en 
beschikt met over real time klantinformatie.  
Bewustwording binnen Imbema Denso BV door interne communicatie oa intranet.  
 

 

Stakeholdermanagement 
 

MVO-P 
normeisen 

4.2, 7.4, 8.2 

 Inventarisatie stakeholders, Indeling niveau & invloed/belang 

Document IH KM 1.3 Contextanalyse met SWOT, risico analyse, stakeholderanalyse, OGSM 
Document stakeholderanalyse d.d. 21-5-2019 
Interne stakeholders: o.a. Shared Services Imbema Holland BV, directie Imbema Holland BV, beide aandeelhouders 
van Imbema Denso BV, werknemers van Sector GWE (waaronder Imbema Denso BV), inclusief 1 zzpér. Er is geen 
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Medezeggenschapsraad, hiervoor is geen animo, gezien de platte organisatie binnen sector GWE. Binnen Imbema 
Holland BV is er wel een informele “Club van 25”, deze bestaat uit werknemers die meer dan 25 jaar in dienst zijn.  
Externe stakeholders: o.a. klanten (nutsbedrijven en aannemers gas, infra en water), concurrenten, leveranciers, 
overheid/bevoegd gezag, financiële instellingen, branche organisaties, professionele relaties, algemeen publiek. 
Opgenomen zijn ook: Raad van Commissarissen, omwonenden = bedrijventerrein vereniging Waardepolder, 
verzekering. Er zijn geen exclusieve samenwerkingspartners, geen locale belangenverenigingen. Het pand is in 
eigendom (dus geen verhuurder als belanghebbende).  
Indeling naar niveau dmv kolom stakeholderprofiel: directie en interne organisatie niveau 1, aandeelhouders en RvC, 
banken niveau 2, klanten en leveranciers niveau 3, branchevereniging en verzekeringsmaatschappij/financiële 
instellingen niveau 4, overige stakeholders o.a. overheid niveau 5.  
Inclusief eisen/verwachtingen per stakeholdergroep, mate van voldoen en verbetermogelijkheden 

 

 Koppeling met indicatoren 

Document  Stakeholderoverzicht (met mailadressen), elke uitgevraagde stakeholder is gevraagd naar de top 3 van 
geënquêteerde thema’s. In het overzicht staan genoemde indicatoren: met name indicator 33 bijdrage economisch 
systeem, 24  energie, 25 water, 3 gezondheid en veiligheid, 28 producten en diensten, 27 uitstoot, afvalwater, 23 
grondstoffen, 18 gezondheid veiligheid consumenten, 6 strategie en beheer, 22 naleving 

 

 Uitvragen/input gebruiken voor beleid/doelen (toelating en her: niet ouder dan jaar) 

Document  Stakeholderoverzicht (met mailadressen).  
Uitgevraagd zijn interne stakeholders: medewerkers Imbema Denso BV, Imbema Holland BV holding/shared 
services, medewerkers Imbema Holland BV Sector Bouw en Infra (gebruiken hetzelfde pand). 
RvC is uitgevraagd (persoonlijk en via mail mei 2019), zij geven als belangrijke thema’s aan: gezondheid en 
veiligheid, opleiding, milieu, samenwerking met locale bedrijven.  
Uitgevraagd zijn externe stakeholders: klanten Imbema Denso BV (oa diverse energie en waterbedrijven), 
leveranciers (oa E. Hawle Armaturenwerke GmbH, Viking Johnson, Novasiria, Alflex, Cimberio), overheid (oa 
waterschappen, gemeente Haarlem), branche deskundigen (Federatie technologie Branches), Netbeheer Nederland, 
BIG, Vewin), professionele relaties (Civieltechnisch adviesbureau HS Advies, Royal Haskoning), Aandeelhouders 
(Denso GmbH, Imbema Holland) 
Vragenlijst extern met vragen over MVO thema’s gezien. Gebruik gemaakt van tool Counselwise = online enquête. 
Gezien resultaten van enquêtes NL klanten + NL leveranciers + NL professionele relaties/branchedeskundigen, zij 
vinden gezondheid en opleiding medewerkers + gezondheid en veiligheid op het werk het belangrijkst. 
Buitenlandse klanten: niet van toepassing.  
Buitenlandse leveranciers: 80% inkoopomzet zit bij 4 leveranciers: Hawle (algemene statement MVO opgestuurd, 
gesprek gevolgd, nadruk op milieu en veiligheid medewerkers), Viking Johnson (bezoek en gesprek 12-6-2019 MVO 
staat ook daar op agenda, grondstoffenpaspoort besproken), Novasiria (eigen beleid Codice Etico 2019 gestuurd, 
nader gesprek volgt nog), Denso GMBH (aandeelhouder en leverancier, begin juli 2019 gesprek). Overall: 
milieu/grondstoffenpaspoort en evt. kinderarbeid in landen van herkomst is belangrijkste issue. 
Gezien resultaten van enquêtes medewerkers + directie, zij vinden gezondheid en veiligheid op het werk + opleiding 
medewerkers + milieu het belangrijkst. Directie + aandeelhouder Imbema Holland heeft duurzaam inkopen en 
bijdrage lokale economie / goede doelen als belangrijk aangegeven (zie MVO beleid). Van aandeelhouder Denso 
Holding GmbH & Co KG is nog geen reactie ontvangen, gesprek volgt zomer 2019.  

 

 Stakeholder communicatie, Terugkoppeling aan stakeholders  (niet ouder dan jaar bij toelating/her) 

IH KM 1.2.2. MVO Beleid incl. Communicatie, verwijzing naar communicatie plan 
Communicatieplan 2019 bevat o.a. interne/externe communicatie MVO Jaarverslag, Communiceren over beleid, 
Jaarplan Duurzaam Ondernemen, Beweging in de Organisatie. Gezien planning voor interne communicatie 
uitgewerkt voor diverse afdelingen.  
Intern: intranet “Insight”: nieuwsartikelen o.a.  Social Return en uitbreiding stagefaciliteiten 24-6-2019, nieuwe 
vertrouwenspersoon, MBOérs op snuffelstagen 18-6-2019, MVO bewustzijn en handelen op de werkvloer 17-5-2019, 
MVO certificering 10-5-2019, MVO beleid 7-9-2019. Tevens hierop geplaatst: kwaliteitsbeleid, MVO beleid, 
Milieubeleid, Duurzaamheidsverklaring, MVO jaarverslag, certificaten.  
Extern, website wordt nog opnieuw ingericht, publicatie Sociaal en Duurzaamheidsverslag (voor het eerst over 2018, 
nog niet gereed concept gezien). Klantevent georganiseerd over circulariteit 2018 
Duurzaamheidverklaring Imbema Holland BV, wordt gebruikt voor tenders etc.  

 

 Analyse van verwachtingen 

Document Evaluatie duurzaam ondernemen 2019 met resultaten stakeholderanalyse zowel externe stakeholders 
(focus op duurzame inzetbaarheid van medewerkers, veiligheid en gezondheid en SROI, tevens 
grondstoffenpaspoort, milieu/C2C), interne stakeholders (focus op veiligheid en gezondheid, milieu, opleiding 
medewerkers). Deze onderwerpen hebben als input gediend voor het opstellen van de OGSM.  
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Management van 
Indicatoren 

MVO-P 
normeisen 

4.1,8.2, 9.1 

 Gekozen indicatoren (niveau 1 en 2), Uitgesloten indicatoren (vanaf niveau 3) + motivatie 

Document Overzicht kernthema’s MVO en indicatoren d.d. 21-5-2019 incl. motivering niet actuele indicatoren: 11. 
Beveiligingsbeleid (geen gebruik van externe beveiligers/personen/diensten), 12. rechten inheemse bevolking (geen 
bedrijfsactiviteiten buiten Europa, leveranciers afkomstig uit Europa), 15 publiek beleid (geen belangenverstrengeling 
bij evt. nevenactiviteiten RvC leden), 26. Biodiversiteit (geen invloed).  

 

 Nulmeting indicatoren (bij toelating) + Significatie bepaling - > welke focus? 

Document Overzicht kernthema’s MVO en indicatoren d.d. 21-5-2019, met betrokken functionarissen, afdeling, 
relevantie voor Imbema Holland BV, van toepassing zijnde wet- en regelgeving, resultaten nulmeting mei 2018, wijze 
van vastlegging. Meest relevante thema’s en indicatoren zijn: 1. behoorlijk bestuur (transparantie), 3. gezondheid en 
veiligheid, 4. Opleiding/onderwijs, 23. Grondstoffen (grondstoffenpaspoort), 24. Energie (CO2), 28. Producten en 
diensten (milieurelevante info bij inkoop).  
 

 Indicatoren met hoogste prioriteit:  

Vanuit Nulmeting -> stakeholderdialoog + gesprek met directie zijn belangrijkste indicatoren bepaald.  
OGSM’s/KPI’s op gebied van financieel sales, klant centraal, medewerkers, ICT, Logistiek, Duurzaam, Veiligheid 
(vanuit Imbema Holland BV aangegeven).  
 

 Systeem van beheersing/bewaking van indicatoren 

In 2019 wordt een nieuw ERP systeem ingevoerd voor de bewaking van indicatoren. In 2019 nog dmv diverse 
overzichten en (excel) bestanden.  
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Auditmatrix (vervolg) 
 

Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk People Beoordeelde indicatoren: 2, 3, 4, 5 

Verhouding werkgever/werknemer 

Bij Imbema Denso BV zijn 17 medewerkers in vaste dienst en daarnaast 2 zzpérs, die op korte termijn een vast 
contract krijgen aangeboden. Binnen Imbema Holland BV zijn ca. 25 generieke functieprofielen opgesteld, waarin 
o.a. TVB’s en functie eisen zijn opgenomen. Gezien voor functies BU manager en Sales Engineer.  
Imbema Holland BV hanteert een eigen pakket aan arbeidsvoorwaarden, is niet aangesloten bij een branche CAO. 
Gezien document: geïncorporeerde arbeidsvoorwaarden 2016 divisie industrie. Deze bevat o.a. regelingen ten 
aanzien van: Arbeidstijden, overwerk, vakantiedagen, Salaris, Ziekte, Vrijwillig PMO, WIA hiaat premievrij en 
Vergoeding kosten lidmaatschap van vakbond (art 9.8)  
Op basis hiervan worden individuele arbeidsovereenkomsten met medewerkers opgesteld. Alle informatie over de 
arbeidsvoorwaarden is terug te vinden op intranet/sharepoint. Nieuwe medewerkers ontvangen tevens het Infoboek, 
met daarin informatie over het ontstaan en de organisatiestructuur van Imbema Holland BV, evenals de normen en 
waarden: FIKS’M = flexibel, innovatief, kwaliteit, samen en marktgericht.  
In 2019 wordt binnen Imbema Holland BV nagegaan wat de leeftijdsopbouw binnen de organisatie is (en hoe deze 
verdeeld is binnen de verschillende bedrijfsonderdelen) evenals de verhouding man/vrouw.  
 
gezondheid en veiligheid  
Fysieke activiteiten van de medewerkers betreffen kantoorwerk en/of magazijnwerkzaamheden. De locatie aan de 
Nijverheidsweg 5-7 wordt gedeeld met andere Imbema Holland BV onderdelen. Thuiswerken: wordt toegestaan 
(werknemer is dan wel zelf verantwoordelijk voor werkplek, omdat er op kantoor plek is). Medewerkers maken 
hiervan gebruik, afhankelijk van functie.  
RIE is uitgevoerd, gezien document 20190612 Actiepunten RIE (oa BHV organisatie en instructie medewerkers tav 
tillen). Werkplekinspectie uitgevoerd d.d. 17-5-2018 op Nijverheidsweg 5-7 o.a. diverse BHV opmerkingen 
Opslag met gevaarlijke stoffen (primers) gezien en conform PGS-15, MSDS bladen op Insight gezien voor  o.a. 
TOK@Sil Primer 4-5-2017. Er zijn middelen voor calamiteiten o.a. spillkits, brandblussers (gekeurd t/m november 
2019) en AED aanwezig. 
BHV bestaat uit hoofd BHV met 6 BHV’ers. Opleidingen BHV worden via HR Shared Services Imbema Holland BV 
geregeld, gezien certificaat BHV E. van Went d.d. 1-11-2017, BHV (incl. AED) van R. Zwarts geldig tot 31-8-2019 en 
van G. van der Meulen geldig tot 15-11-2019.  Opleiding BHV coördinator E. van Went staat gepland voor 
oktober/november 2019. Gezien: actieplan BVH 2019 met nog openstaande acties hieruit blijkt dat nog veel acties 
openstaan. Oefening gepland in september 2019. TEKORTKOMING, zie rapportblad 1.  
 
Opleiding/onderwijs 
Opleidingen van medewerkers worden bijgehouden in het digitale personeelsdossier, gezien voor kwaliteit 
coördinator Imbema Holland BV oa. Data Protection Officer (in het kader van AVG) d.d. 21-2-2018. Tevens gezien 
formulier Performance Management van kwaliteit coördinator Imbema Holland BV d.d. 23-1-2019 
Gezien: competentiematrix Imbema Denso BV d.d. 9-8-2018 met relatie tussen medewerkers en technische skills. 
Momenteel vindt inventarisatie plaats van product skills. Tevens wordt op basis van kernwaarden en competenties 
het overall opleidingsplan in 2019 herzien, dit blijkt uit HR plan 2019 (OGSM’s van HR).  
 
Diversiteit en kansen 
Schoonmaak via Care Groep. Gezien: Document 20190101 Schoonmaakcontract Care Groep d.d. 29-1-2019 betreft 
contract voor alle Imbema Holland BV locaties (muv Mauritsstraat Haarlem) betreft schoonmaak, glasbewassing en 
sanitaire voorzieningen.  
Document MVO Care Dienstengroep d.d. 5-6-2019 met oa. 10% SROI, milieumaatregelen en invulling MVO/14001.  
 

 

Mensenrechten People Beoordeelde indicatoren: 6, 7, 8, 9, 10 

Strategie en beheer, uitbanning kinderarbeid 

Inkoop: MVO bij selectie en beoordeling van leveranciers, gezien moederblad Nieuwe Ontwikkelingen 2019 met 
criteria MVO (beleid kinderarbeid, verplichte arbeid, mensenrechten, milieuplan, CO2 footprint, recyclebare 
producten, circulariteit, grondstoffenpaspoort).Daarnaast ook veiligheid. Dit wordt vanaf 2019 uitgerold.  
Leveranciersbeoordeling 2018 gezien met beoordelingen incl. prijs/kwaliteit/documentatie van producten, mate van 
milieuborging. Beoordeling Hawle, Viking Johnson, Novasiria en Denso GMBH 2018 gezien. In beoordeling 2019 
wordt toegevoegd “duurzame producten”. 
Gezien: overzicht certificaten leveranciers betreft ISO 9001, 14001, 5001, SA8000, OHSAS18001/ISO45001, 
MVO/ISO26000 en CO2 Footprint. Hieruit blijkt dat belangrijkste leveranciers gecertifieerd zijn: Hawle heeft ISO 
9001/14001 en ISO50001. Viking Johnson heeft 9001/14001, Novasiria heeft 9001en Denso GMBH heeft 9001.  
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Verbod op discriminatie 
In het HR beleid 2018 is een verbod op discriminatie opgenomen. De arbeidsvoorwaarden van Imbema Holland BV 
omvatten ook regelingen ten aanzien van sexuele intimidatie, agressie en geweld (art 10.3). Gezien: Bericht op 
intranet/Insight d.d. 20-6-2019: introductie van vertrouwenspersoon mw. A. Luijendijk van Arbo Unie, betreft zowel 
contactpersoon voor ongewenst gedrag als voor klokkenluidersregeling. Tevens contract d.d. februari 2019 gezien.  
Met haar is ook afspraak gemaakt dat zij jaarlijks terugkoppeling geeft over aantal en aard eventueel gemelde zaken 
 
Preventie van gedwongen en verplichte arbeid, Vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandeling 
Zie onder verhouding werkgever/werknemer 
 

 

Eerlijk zaken doen People Beoordeelde indicatoren: 13, 14, 16 

Gemeenschap 
Imbema-Denso BV is gehuisvest in een pand van Imbema Holland BV aan de Nijverheidsweg te Haarlem. De directe 
omgeving van deze locatie bestaat uit kantoorpanden/lichte industrie op bedrijfsterrein Waardepolder. Naast het 
bedrijf is een watergang, er vindt geen overslag van onverpakte stoffen plaats waardoor mogelijk zaken in het water 
terecht kunnen komen. Aan en afvoer van goederen vindt binnen openingstijden 8:00 -17:30 plaats.  
 
Corruptie en Concurrentie belemmerend gedrag 
De arbeidsvoorwaarden van Imbema Holland BV omvatten ook regelingen ten aanzien van nevenactiviteiten (art 
10.4), diefstal & fraude (art 10.6), industrieel en intellectueel eigendom (art 10.8) en andermans eigendommen (art 
10.12).  
 
Verkoop: doorgenomen is de tender voor Vitens betreft levering van gietijzeren brandkranen, afsluiters & 
vlinderkleppen ingediend op 11-10-2018. MVO aspecten meegenomen met Plan van Aanpak door Imbema Denso: 
retour nemen van materialen (dmv retourproces <5 jaar en ongebruikt in verpakking), verduurzaming (dmv 
grondstoffenpaspoort, overlegplatform Blauwe Netten, ambitie 2040 Energieneutraal en 100% circulair), innovatie 
klepstand afsluiter (op afstand in te lezen waardoor sneller lekkages op te sporen), identificeerbaarheid Afsluiters & 
Brandkranen (dmv QR codes per 2019 en RFID Chips per 2020). Tevens Leverperformance, inzet van 
transportmiddelen (100% CO2 compensatie), Plan Social Return (> 5% SROI via bemiddeling door HR, erkend 
leerbedrijf). Moet in elk kwartaal voortangrapportage gerapporteerd worden, gezien rapportage Q1 2019 d.d. 10-4-
2019 incl. stand van zake EMVI’s/KPI’s.  
Als er een tender loopt, is het contact alleen via Negometrix Portaal (ook nota van inlichtingen), daarbuiten worden 
overige sales contacten met de betreffende potentiele opdrachtgever tijdelijk bevroren.  
 

 

Consumenten aangelegenheden People Beoordeelde indicatoren: 18, 19, 20, 21 

Gezondheid en veiligheid van consumenten, Etikettering van producten en diensten 
Verkoop product: waar nodig voldoen producten aan CE markering. Voor opdracht Vitens geldt aanvullende 
identificeerbaarheid Afsluiters & Brandkranen (dmv QR codes per 2019 en RFID Chips per 2020). Nieuwe producten 
in assortiment loopt via materialencommissie Imbema Holland BV. 
Systeem Hawle 2000 = gietijzeren afsluiters en hulpstukken (trekvast). Product toepasbaar voor PVC en PE 
leidingen. Hierdoor hoeft niet gelijmd te worden PVC op PVC. Is overgenomen door PWN, Waterleidingmaatschappij 
Drenthe, Vitens en Dunea. Brabant Water gaat E-stukken (flens) invoeren. 
E2 Schuifafsluiters Hawle verkocht aan PWN, Waterbedrijf Groningen. Deze kunnen handmatig door 1 monteur 
worden bedoend (lichtere bediening). In afsluiters zit loodvrij messing, dit is beter voor waterkwaliteit. 
 
Marketing communicatie 
Marketing wordt vanuit Imbema Holland BV Shared Services aangestuurd  en gefaciliteerd (merk, logo, website en 
social media, informatiemateriaal producten, stands op beurzen etc.). Doelstelling is om enerzijds de identiteit van de 
groep zichtbaar te maken en anderzijds de afzonderlijke bedrijven tot uiting te laten komen.  
 
Privacy van klanten 

Imbema Denso BV levert aan zakelijke klanten, niet direct aan particulieren. 
Kwaliteit coördinator Imbema Holland BV is Data Protection Officer in het kader van AVG. 
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Milieu, grondstoffen, energie, emmissies Planet Beoordeelde indicatoren: 23, 24, 25, 27, 28, 
30 

Grondstoffen 
Doorgenomen is de ontwikkeling van het grondstoffenpaspoort als invulling van de eis duurzaam inkopen door 
samenwerkende waterschappen (in De Blauwe Netten, vanaf 2018). Externe organisatie Rendemint heeft hiervoor 
een tool ontwikkeld: PRP Tool, waarbij per artikel ca. 70 velden moeten worden ingevuld over samenstelling en 
herkomst onderdelen van een artikel. De output levert informatie op over items, materialen en grondstoffen. Imbema 
Denso BV is bij de training hiervoor aanwezig geweest d.d. 12-3-2019, evenals andere leveranciers aan 
waterleidingbedrijven. Momenteel vult Imbema Denso BV een pilot in voor een product uit het assortiment: koppeling 
systeem 2000. Hawle moet hiervoor informatie aanleveren. De informatie over deze pilot wordt dan beoordeeld door 
een selectiecommissie van de Blauwe Netten.  
 
Energie en uitstoot (CO2) 

Energie: e-mail 24-4-2019 met prijzen groene stroom via Kobespa energiecollectief (via Engie), bevestiging toeslag 
groene stroom. Gekozen voor NL groene stoom, certificaat van oorsprong is opgevraagd. E-mail d.d. 1-7-2019 mbt 
vergroening van gas, wordt nog uitgezocht. 
Verbruiken: document totaaloverzicht d.d. 19-6-2019 met verbruiken Nijverheidsweg 5-7 Haarlem op basis van 
maandgegevens electra en gas slimme meter (2017, 2018, 2019). Omgerekend naar CO2 tbv CO2 footprint.  
Energiescan gedaan in het kader van Informatieplicht Energiebesparing betreft locatie Nijverheidsweg 5-7 Haarlem, 
gezien concept rapport d.d. 24-4-2019 door Kobespa Energiecollectief met o.a. verbruiken en 
besparingsmogelijkheden incl. verduurzaming. Definitief verslag ingediend d.d. 26-6-2019. 
 
Water 
Waterverbruik: op basis van facturen PWN, gezien factuur d.d. 19-1-2019 betreft periode 2018, betreft 277 m3.  
 
Producten en diensten 
Zie onder Gezondheid en veiligheid van consumenten, Etikettering van producten en diensten en Grondstoffen.  
Een innovatie op gebied van afsluiters is de “meeneemmethode”, waarbij het mogelijk is om de waterleiding op elke 
willekeurige plek van binnenuit af te sluiten in plaats van bij de vaste afsluiters van een traject (ca. 50 m). Hierdoor 
kan het aantal ondermaatse leveringen door waterleidingbedrijven worden beperkt ingeval van storingen of 
vervangingen aan de waterleiding. Gezien Plan van Aanpak 8-5-2019 Inspiratie en Haalbaarheid, hetgeen 
gepresenteerd is bij Brabant Water. Doel is om eind 2019 een prototype gereed te hebben.  
 
Transport 
Logistiek: document SSC Logistiek beleid d.d. januari 2019, incl. doelstelling op lange termijn duurzame optimale en 
inventieve logistieke diensten te ontwikkelen, , o.a. door MVO aspecten mee te nemen bij inhuur, paperless te 
werken, minder (milieubelastende) verpakkingen, efficiënte planning etc.  
Transport via TNT (kleingoed, documenten), Transmission (10 bedrijven o.a. Pixers)  KPI is 98% leveringszekerheid, 
hele wagenpark is tenminste EURO5. MVO aspecten bij transporteurs wordt momenteel onderzocht door stagiair, 
rapport wordt september 2019 opgeleverd.incl. Programma van Eisen, ligt bij 5 verschillende vervoerders tbv selectie 
-> hieruit komt input /eisen nieuwe contracten 2020 en verder. Pellets / kratten gaan via transporteur Dacher terug 
naar leverancier  
Tevens vervoer met locale transporteur Beentjes voor transport voor Vitens met EURO6 wagen, uitstoot hiervan 
wordt door gecompenseerd (contracteis) via Climate Neutral Group. Gezien factuur Climate Neutral Group d.d. 29-5-
2019 betreft GS Renewable Energy VER klimaatcompensatie 2019, is betaald.  
Op basis van inventarisatie en longlist/shortlist zal medio september 2019 overall criteria bekend zijn voor vervoer 
van gehele pakket.  
 

 

Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de 
gemeenschap 

Profit Beoordeelde indicatoren: 31, 32 

Directe economische waarden 
Financieel jaarverslag 2018, gezien getekende controle verklaring van accountant BDO Audit & Assurance (betreft 
jaarrekening 2018,  info bestuursverslag, verslag naar RvC en overige gegevens) d.d. 4-7-2019.  
 
Positieve bijdrage locale economie 
Goede doelen worden vanuit Imbema Holland BV gesteund: dit betreft voornamelijk non-profit organisaties in de 
regio Haarlem (jaarlijks ca. 50.000 euro, gezien e-mail Marketing Directeur d.d.25-6-2019 met overzicht 
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grootboekmutaties), o.a. Bedrijf & Samenleving Haarlem, Partnership  Cbeta, Natuurlandschap Noord Holland, 
Haarlem valley, Partner Innovatielab Thialf, Samen op weg naar Circulariteit, Vitens/Blauwe Netten, C-Creators. 
Vanuit Shared Services QA wordt aangegeven dat er meer lijn in moet komen passend bij de visie van Imbema 
Holland BV en kernwaarden: vergroten van veiligheid en bescherming van mensen, middelen en milieu.  
 
Bij opruimen van magazijn waren 200 afsluiters over; deze zijn naar Stichting Water is our World / Vitens gegaan, 
waardoor ze ingezet konden worden in Vietnam (tevens artikel op Insight/ website). Brief Stichting Water is our World 
met dankwoord d.d. 15-5-2019. Bericht hierover is intern via Insight en extern via internet gecommuniceerd.  
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Rapportblad 
 

Bedrijfsnaam Imbema Denso B.V 
Datum 01-07-2019 

 

Resultaat Norm Status 
1 De organisatie is niet voldoende voorbereid op eventuele noodsituaties: er is 

nog geen formeel Noodplan/BHV plan met scenario’s en taken/instructies.  
Er is nog geen oefening geweest.  
 
 
 
 
 
 
 
 

H8.3, uitvoering 
doelstellingen 
op MVO 
indicatoren 
Indicator 3 en 13 

T 

    
  

Norm: MVO Prestatieladder 01-12-2013/1 
Maatregelen voor: 15-7-2019 

 
Extra audit op: 16-7-2019 

 

Kiwa verzoekt u om de maatregelen hieronder kort toe te lichten en, e.v.t. voorzien van bijlagen, aan Kiwa voor te 
leggen. Uit de afhandeling van een tekortkoming moet blijken dat onderzoek is gedaan naar de oorzaak van de 
afwijking en tot welke oplossing is gekomen. Bij een kritische tekortkoming moet tevens de implementatie en de 
effectiviteit van de genomen maatregel worden aangetoond. Kiwa beoordeelt de maatregelen, bij een kritische 
tekortkoming is hiervoor doorgaans een extra audit noodzakelijk. 

Afhandeling van de tekortkoming(en): 
 
Oorzaak (voor het ontstaan van de tekortkoming): 
Door een tekort aan capaciteit en prioriteit, is de BHV-organisatie onvoldoende ingericht.  
Omvang (van de tekortkoming, incl eventuele nevenvestigingen): 
Dit geldt voor de locatie Nijverheidsweg, Haarlem. Op deze locatie is Imbema Denso B.V. gevestigd. 
Ontbrekend zijn het BHV-plan, het noodplan, en een uitgevoerde ontruimingsoefening met de 
bijbehorende evaluatie. Er zijn voldoende opgeleide BHV’ers met een geldig certificaat.  
Oplossing (voor het herstel van gemaakte fout en voorkomen van herhaling): 
De komende periode hebben we voldoende capaciteit beschikbaar gesteld om de BHV-organisatie op 
een juiste manier in te richten. De BHV-coördinator is een dag per week beschikbaar, aangevuld met de 
kwaliteitsmedewerker. 
Operationaliteit (aantonen te nemen corrigerende maatregelen d.m.v. documenten): 
De documenten die worden opgeleverd zijn: het BHV-plan, het noodplan en de evaluatie van de 
ontruimingsoefening. BHV-plan en het noodplan gepland 1 september gereed en aan Kiwa gestuurd.  
De ontruimingsoefening is gepland op 11 september a.s, de evaluatie hiervan wordt uiterlijk 15 oktober 
a.s. verzonden aan Kiwa 
Effectiviteit (aantonen dat genomen corrigerende maatregelen effectief zijn geweest): 
Te beoordelen bij evaluatie ontruimingsoefening 
 
 

Paraaf teamleider Kiwa:  Datum: 

C = conform  TK = kritische tekortkoming 

T = tekortkoming  N = Niveau afwijking 
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Auditplan 

Organisatie 
Bedrijfsnaam Imbema-Denso B.V. 

Contactpersoon Mw. Myra Nales 
E-mail mnales@imbema.ccom 

Vestigingsadres Nijverheidsweg 5-7 
2031 N Haarlem 

Postadres: nvt 

Tel.  023 - 517 24 24 
Website www.imbemadenso.nl 

Aantal bedrijfslocaties 1 
Aantal medewerkers 18 
 
Onderzoek 
Audit type Initiele audit 

Datum 23 april, 3 juni, 1 juli en 16 juli 2019 
Rapportversie  1 

 
Audit team 

Teamleider  Inge Vermeij 
Auditor(en)  nvt 
  

 
Normeisen en regelementen 

Norm MVO Prestatieladder 01-12-2013/1 

Niveau 3 

Toepassingsgebied De import en de handel in leidingbeschermende en 
afdichtingsproducten, leidingtoebehoren, 
leidinghulpstukken en producten voor de verbindings-, 
geo- en rioleringstechniek, oplegmaterialen, 
voegovergangconstructies en producten voor 
wegreparaties. 
 

Technical area 3 Handel en Distributie 

Reglementen Kiwa-reglement voor Systeemcertificatie: 2014 

 

Bij de uitvoering van de audit zal het onderstaande schema worden aangehouden. Indien de omstandigheden hiertoe 
aanleiding geven, kan in onderling overleg van deze planning worden afgeweken. Indien wij 2 dagen voorafgaand 
aan de audit geen reactie op het schema hebben ontvangen gaan wij er vanuit dat het auditteam dit onverkort kan 
aanhouden. 
De contactpersoon draagt er zorg voor dat de betrokkene personen op het aangegeven tijdstip beschikbaar zijn voor 
het interview. Tevens zorgt hij voor een beschikbare ruimte waar de auditor(en) aan het einde van de dag de 
rapportage kunnen maken. 
 
 

Datum: april 2019 

Auditplan voor: Inge Vermeij 

Tijd Naam / activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeis 

9:00 – 10:00 Desk research: MVO thema’s in 
de branche 
 

- H4 

 
 

Datum: 23 april 2019 

Auditplan voor: Inge Vermeij 

Tijd Naam / activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeis 
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9:00 -10:00 Introductie en uitleg 
certificatietraject 
Kort gesprek met directie/MT lid 
verantwoordelijk voor MVO 

Iwan Siemensma, sectormanager GWE Imbema 
Holland BV 
Ger van Wunnink, business unit manager 
Imbema Denso BV 
Wim van Opzeeland, business development 
manager Imbema Holland BV 
Myra Nales, kwaliteit coördinator Imbema 
Holland BV 
Rozemarijn Zwarts, medewerker kwaliteit 
Imbema Holland BV 
 

 

10:00 – 10:30 Korte rondgang kantoor en 
magazijn 
 

Ger van Wunnink, business unit manager 
Imbema Denso BV 
Myra Nales, kwaliteit coördinator Imbema 
Holland BV 
 

 

10:30 – 12:30 Systeembeoordeling: opbouw 
en samenhang MVO systeem 
(stakeholders, beleid en doelen, 
geprioriteerde indicatoren etc) 
 

Myra Nales, kwaliteit coördinator Imbema 
Holland BV 
Rozemarijn Zwarts, medewerker kwaliteit 
Imbema Holland BV 

H4, H5, H6, 
H7, H9, H10 

12:30 Lunch 
 

  

13:00 – 15:30 Vervolg systeembeoordeling 
(organisatie, wet- en 
regelgeving, interne audit, 
directiebeoordeling, verbetering 
etc) 
 

Myra Nales, kwaliteit coördinator Imbema 
Holland BV 
Rozemarijn Zwarts, medewerker kwaliteit 
Imbema Holland BV 

H4, H5, H6, 
H7, H9, H10 

15:30 – 16:00 opstellen nadere invulling voor 
de (fase 2) audit op 3 juni 2019, 
1 en 16 juli 2019 

  

Ca. 16:00 Evaluatie en Afsluiting 
 

Iwan Siemensma, sectormanager GWE Imbema 
Holland BV 
Ger van Wunnink, business unit manager 
Imbema Denso BV 
Myra Nales, kwaliteit coördinator Imbema 
Holland BV 
Rozemarijn Zwarts, medewerker kwaliteit 
Imbema Holland BV 
 

 

 

 

Datum: 3 juni 2019 

Auditplan voor: Inge Vermeij 

Tijd Naam / activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeis 

9:00 – 9:30 Introductie en 
openingsvergadering 

Iwan Siemensma, sectormanager GWE Imbema 
Holland BV 
Ger van Wunnink, business unit manager 
Imbema Denso BV 
manager Imbema Holland BV 
Myra Nales, kwaliteit coördinator Imbema 
Holland BV Shared Services 
 

 

9:30 – 11:00 Directie 
 

Herman Groot Beumer, COO Imbema Groep 
Iwan Siemensma, sectormanager GWE Imbema 
Holland BV 
 
MVO indicatoren 3, 4, 31, 32, 33 
 

H4, H5, H6, 
H9.3 
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11:00 – 12:30 HR Miranda Stevens, HR manager Imbema Holland  
BV Shared Services 
 
MVO indicatoren 2, 4, 5, 7,8, 10, 14, 
 

H7 

Lunch    

13:00 – 14:00 Grondstoffen Raymond Tenwolde, sales engineer Imbema 
Denso BV 
 
MVO indicatoren 18, 19, 23, 28 

 

H8 

14:00 – 15:30 MVO systeem Myra Nales, kwaliteit coördinator Imbema 
Holland BV Shared Services 
 

H9, H10 

15:30 – 16:00 evaluatie  
 

 

16:00 Terugkoppeling auditdag Iwan Siemensma, sectormanager GWE Imbema 
Holland BV 
Myra Nales, kwaliteit coördinator Imbema 
Holland BV Shared Services 
 

 

 

 

Datum: 1 juli 2019 

Auditplan voor: Inge Vermeij 

Tijd Naam / activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeis 

9:00 – 9:30  introductie Myra Nales, kwaliteit coördinator Imbema 
Holland BV Shared Services 
Rozemarijn Zwarts, medewerker kwaliteit 
Imbema Holland BV Shared Services 
 

 

9:30 – 10:30 Milieu Monique Nelissen, Facilitair manager Imbema 
Holland BV Shared Services 
Rozemarijn Zwarts, medewerker kwaliteit 
Imbema Holland BV Shared Services 
 
MVO indicatoren 13, 24, 25, 27,30 
 

H8 

10:30 – 11:15 BHV incl. rondgang Erik van Went, BHV coördinator Imbema Denso 
BV 
 
MVO indicatoren 13 
 

H8 

11:15 – 12:30 Inkoop Erik van Went, inkoper Imbema Denso BV 
 
MVO indicatoren 6, 9, 14 
 

H7.4, H8 

 Lunch   

13:00 – 14:00 Sales en Tenders Jolanda Dijkstra, tender coördinator Imbema 
Denso BV 
Bert van der Giessen, sales engineer Imbema 
Denso BV 
 
MVO indicatoren 14, 16, 20, 21 

 

H8 

14:00 – 15:00 Communicatie Martha Douwma, communicatie medewerker 
Imbema Holland BV Shared Services 
 
MVO indicatoren 32 
 

H4, H7.4 
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15:00 – 16:00 Restpunten en evaluatie 
 

  

16:00  Sluitingsvergadering Iwan Siemensma, sectormanager GWE Imbema 
Holland BV 
Myra Nales, kwaliteit coördinator Imbema 
Holland BV Shared Services 
Rozemarijn Zwarts, medewerker kwaliteit 
Imbema Holland BV Shared Services 
 

 

 

 

Datum: 16 juli 2019 

Auditplan voor: Inge Vermeij 

Tijd Naam / activiteit Functionarissen, projecten en processen Normeis 

13:00 – 17:00 Rapportage 
 

  

 

Auditdoelstellingen: 

Kiwa zal gedurende de bovenstaande audit toetsen of: 

 het managementsysteem en het managementhandboek overeenkomen met de eisen van de norm(en) en de 

vastgestelde reikwijdte van het systeem; 

 het managementsysteem voldoende is geïmplementeerd om te bewerkstelligen dat er wordt voldaan aan de 

eisen uit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving; 

 de gedefinieerde processen en documentatie van het managementsysteem aantoonbaar zijn geïmplementeerd. 

 het managementsysteem doeltreffend functioneert en continue verbetert; 

 de wijze van uitvoer van de werkzaamheden overeenkomt met de beschrijving hiervan in het 

managementsysteem; 

 de mogelijkheden die er zijn om te verbeteren. 


