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Dit rapport is besproken met en geaccepteerd door: 

Name: W. Schwartzmans 

Functie: Directeur 
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1. Management samenvatting 

Beoordelingsresultaat: 

Tijdens dit certificaat vernieuwing bezoek kan worden vastgesteld dat de organisatie kan worden 
voorgedragen voor certificaat verlenging. Men voldoet aan de eisen van de norm ISO 9001:2008. Er is 
een tekortkoming geconstateerd op het aspect uitbesteding 
 
Tijdens dit certificaat vernieuwing bezoek bij Schwartzmans B.V. is het systeem getoetst tegen de norm 
ISO 14001:2004 en het SCCM interpretatiedocument N110707 SCCM 7 februari 2013. Daarbij is getoetst 
of het managementsysteem voldoet aan de norm en het interpretatiedocument en of volgens het eigen 
systeem wordt gewerkt. Er is een tekortkoming geconstateerd op het aspect actualisatie kennis en 
vaardigheid. 
 
De Directie heeft een bijzondere strategie, uiteraard streeft zij naar een lichte winst, maar belangrijk vindt 
zij het welzijn van haar medewerkers en de “mutual sustainability” gedachte. 
 
“Schwartzmans wil voor de stakeholders graag een schone, veilige leef- en werkomgeving faciliteren 
waarin men zich onbezorgd prettig gaat voelen.” 
 
De relatie met haar stakeholders vindt zij derhalve erg belangrijk en heeft hier veel aandacht voor. 
 
Hierop heeft zij goede doelstellingen geformuleerd. Vanuit dit perspectief heeft de organisatie aan LRQA 
gevraagd om haar management systeem te toetsen. 
 
De organisatie heeft een goedwerkend kwaliteits- en milieu management systeem. 
 

Continu verbeteren: 

De organisatie heeft de afgelopen periode verbeterd in haar milieu prestaties. Er zijn zonnepanelen 
geplaatst, Men heeft bewust een keuze gemaakt voor het moderne rijden en stuurt actief op het beperken 
van brandstof. 
 
Directeur rijdt in een Renault Twizy (elektrische auto) 
 
Beleid en doelstellingen worden niet altijd behaald, een positief aspect zijn de milieu gerelateerde 
verbeteringen, een minder goede kant is de effectiviteit en documentatie van het 
leveranciersbeoordelingsproces.  
 
 
De organisatie genereert over het algemeen zinvolle en betrouwbare informatie teneinde op feiten 
gebaseerde beslissingen te kunnen nemen 
 
Area of excellence bevinden zich in de beheersbaarheid van registraties op sommige aspecten 
tegelijkertijd een risico wanneer dit door 1 persoon wordt uitgevoerd (directie) 
 
Het milieubeleid is actueel en hieruit heeft de organisatie een aantal goede Kritische Proces Indicatoren 
gedefinieerd. Deze zijn in een positieve trend. (vermindering aantal liters, afname milieu verontreiniging) 
 

Aandachtsgebieden voor het senior management: 

 
Uitbesteed proces 
 
Gedocumenteerd systeem herbeoordeling 
 
Leveranciers evaluatie proces 
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2. Assessment samenvatting 

Introductie: 

Openings en sluitingsvergadering hebben plaats gevonden met W. Schwartzmans Directeur. 
 
Er is gesproken over de planning van het bezoek, de bezoek frequentie van de komende periode en de 
situatie van het bedrijf.  
 
De organisatie is positief over de resultaten. Vernoemenswaardig is het order voor het provinciehuis te   
’s-Hertogenbosch. 
 
De scope is ongewijzigd: In en verkoop uit voorraad (be) leveren van schoonmaakmiddelen,  -materialen 
en -machines, persoonlijke beschermingsmiddelen en facilitaire verbruiksgoederen, alsmede reparatie, 
onderhoud en verhuur van reinigingsmachines. 
 
De geheel eigen cultuur binnen het (familie)bedrijf zijn passend binnen de onderwerpen uit het 
management systeem. 
 
Er is correct logogebruik. 
 
De directie betrokkenheid is groot binnen het bedrijf, echter de medewerkers krijgen ten volste de kans 
zich te ontplooien. Medewerkers welzijn staat hoog in het vaandel.  
 
Met de organisatie is afgesproken beide certificaten gelijk te laten lopen. Zodoende is het 
certificaatvernieuwingsonderzoek voor zowel ISO14001 als ISO 9001 op 27 juni 2013 uitgevoerd. Beide 
“expiry date’s” kunnen dus gelijk worden. 
 
De directeur heeft een opmerking gemaakt naar aanleiding van het sturen van een 
klanttevredenheidsonderzoek van LRQA Rotterdam. De assessor zal dit verder door communiceren met 
de verantwoordelijken op het kantoor te Rotterdam.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assessor: Gerry Kanters 
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Assessment van: 
 

Management aansturing & 
Milieu management 
elementen 

Auditee(s): W. Schwartzmans Directeur 

Onderwerpen en informatiebronnen: 

 Continu verbeteren 

 Corrigerende maatregelen 

 Directiebeoordeling 

 Interne audits (planning en uitvoering IA -3 tot 5 jaren ontwikkeling en processen 26 april 2013) 

 Klanttevredenheid en klachten 

 Systeemwijzigingen 

 Milieubeleid  

 KPI vermindering milieu vervuiling en milieu maatregelen 

 Werkplaats inspectie milieu gerelateerd door EVO 28 december 2012. (adviesverslag 2012 
vervoer opslag gevaarlijke stoffen.) 

 Milieuaspecten register 

 Brandblus oefening 12 april 2013 

 Company view (logistiek, sales, inkoop en operatie) 26 juni 2013 

Evaluatie en conclusies: 

 De directie beoordeling is tijdens de Focus audit reeds getoetst reflecteert helder de situatie binnen 
de organisatie zowel op milieugebied als ten aanzien van kwaliteit. De organisatie heeft een goed 
beeld van prestatie indicatoren en stuurt hier actief op. Goed proces! 

 Interne audit proces is efficiënt, milieu onderwerpen worden meegenomen. Planning is gedefinieerd. 
Milieu management elementen zijn gepland in een drie jaarlijkse cyclus. 

 De 240 zonnepanelen op het dak van de onderneming zijn een positieve bijdrage in de milieu 
prestaties van de onderneming. 

 Werkplaatsinspecties worden uitbesteed. Men is gedisciplineerd in het uitvoeren hiervan, tevens 
worden veiligheidsinspecties gehouden. Corrigerende maatregelen worden genomen. 

 Jaarverslagen milieu worden op de website geplaatst. Beschikbaar voor alle stakeholders. 

 Het milieu aspecten register is actueel. Laatste update is van mei 2013. Men heeft doelstellingen en 
verbeteringen in milieu prestaties helder verwoord. 

 De organisatie stemt haar procesverbeteringen goed af op milieu verbeteringen waar mogelijk. 
Voorbeelden zijn voice picking en ritplanning. 

 Er zijn voldoende evaluatie momenten ingebouwd ten einde op noodsituaties te anticiperen. Er staat 
weer een evaluatie gepland uiterlijk juli 2013. 

 Er zijn geen noemenswaardige wijzigingen in het gedocumenteerde systeem. Wel is het proces 
cross-docking en hieraan gerelateerde processen aan veranderingen onderhevig, wijzigingen worden 
adequaat doorgevoerd.  

 Er heeft geen communicatie met het bevoegd gezag plaats gevonden in 2013. Er is wel een quick 
scan uitgevoerd door de gemeente Waalwijk echter is hier (nog) geen verslaglegging van. 

Aandachtsgebieden: 

 Jaarverslag 2012 Vervoer gevaarlijke stoffen was nog niet beschikbaar tijdens deze audit. 

 Neem milieu aspecten mee tijdens volgende calamiteiten plan oefening (einddatum juli 2013) 
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Assessment van: Technische dienst, Verkoop, 
ICT, Personeelszaken, 
Logistiek 

Auditee(s): W. Schwartzmans Directeur, J. 
van Wanrooy Technische 
dienst, F. Keylaard Logistiek, T. 
Wagenmakers Inkoop/verkoop 
binnendienst, M. Clarke 
Administratie 

Onderwerpen en informatiebronnen: 

 Onderhoudsplan 

 Sales Workload report 

 Overzicht opleidingen/cursussen/vaardigheden 

 Overzicht certificaten en cursussen 

 Kwartaal vergadering 10 april 2013 

 Milieu rondgang 

 Leveranciers beoordeling proces verwoord in procedure Inkoopschema Revisie 12-03-2011 

 Onderhoudsrapport Gemeente Bergen op Zoom 3-6-2013 (Fimap schrob-zuigmachine SMX65BT) 

Evaluatie en conclusies: 

 Het onderhoudsplan wordt adequaat gedocumenteerd. De directie heeft een sturende factor in dit 
proces. Er is ook een adequaat onderhoudsplan voor producten welke bij klanten zijn gestationeerd. 
De onderhouds verantwoordelijke voert volgens NEN 3140 keuringen uit bij klanten. Op dit moment 
ligt de nadruk op correctief onderhoud en reparaties. De organisatie is zoekende om een beter voor 
haar klanten preventief onderhoudsschema te implementeren. (thema) 

 Het verkoopproces en inkoopproces worden beheerst uitgevoerd. Ondersteuning wordt gegeven aan 
klanten in het benaderen van webshop. Het keten denken draagt zorg voor een adequate benadering 
van bestellen en uitleveren.  

 Op het inkoopproces wordt een doelstelling verminderen van aantal leveranciers gehanteerd, dit is 
niet geconcretiseerd. Het voorraadbeheersing aspect zal tijdens de komende eerste Surveillance 
nader worden getoetst maar is een ogenschijnlijk, ook weer bezien in het licht van keten denken, 
voldoende geborgd en ingericht proces. 

 De organisatie heeft geen gedocumenteerd medewerkers evaluatie proces, echter is bezien in het 
licht van de cultuur van de onderneming hier geen risico aanwezig. De dagelijkse gang van zaken 
borgen het verbeteren van de medewerker binnen de organisatie. 

 De organisatie heeft een aantal officiële overlegmomenten in haar operatie ingebouwd. Hiervan is 
een goede registratie aanwezig. 

 Tijdens de rondgang door het bedrijf valt op dat er adequate opslag is voorzien. ADR classificaties 
zijn hierin opgenomen. Er is beperkte buitenopslag. Ook explosiegevaarlijke opslag is voorzien. 
Tijdens de rondgang was een gedeelte van de magazijn locaties enigszins rommelig, verklaarbaar 
gezien de drukte binnen de onderneming. Men hanteert de PGS 15 normering. 

 Het leveranciers beoordelingsproces is beschreven in het gedocumenteerde systeem, structurering is 
een sterk verbeter project van de organisatie. Het proces loopt maar effectiviteit van dit aspect kan 
nog zeker verbeterd worden. (opvolgpunt volgend bezoek) De interne communicatie is een zwak punt 
in het proces. Met name de inkoopfunctie dient meer volgens de procesbeschrijving te acteren. (dit is 
een potentiële tekortkoming) 

 Verbeteringen in het magazijn zijn het voice-picking proces welke een aanvang heeft genomen en het 
cycle count proces welke in een opstart fase begint. Tijdens een voorraadschouwing kon worden 
vastgesteld dat de hoogte op orde was. (artikel 530370 handdoeklotus, snelloper) 

 ICT proces wordt voornamelijk door een externe organisatie uitgevoerd. (rapportage is beschikbaar) 
borging in het systeem is een aandachtspunt. (Minor NC) 

 Debiteurenbewaking is adequaat. Er zijn risico’s maar binnen het kader van de doelstellingen van het 
bedrijf. 

 Keuringen van middelen is op orde ten tijde van de audit. 

 Proces verhuur van reinigingsmachines getoetst en in orde bevonden. 

Aandachtsgebieden 

 Overweeg milieu gerelateerde zaken in het kwartaal overleg. 

 Terugvindbaarheid van het gedocumenteerd systeem op bijvoorbeeld de inkoop functie. (Een 
herbeoordeling van werkinstructies de komende periode is gepland) 
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3. Constateringentabel - ISO 9001:2008 

Gradatie 
1 

Status 
2 

Constatering  
(inclusief locatie indien van toepassing) 

3 
 

Correctie, oorzaak analyse &  
correctieve maatregel review 

4 
 

Proces / aspect 
5 

Datum 
6 

Referentie 
7 

Norm § 
8 

Minor NC New Tekortkoming: De soort en mate van het uitbesteed proces 
is niet voldoende gedefinieerd binnen het 
kwaliteitssysteem van de organisatie. Het risico bestaat 
dat er niet voldoende borging en beheersing is aangaande 
door derden uit te voeren processen. 
 
Norm eis: de organisatie dient uitbestedingen te borgen in 
haar systeem 
 
Bewijs: uitbestedingen zijn onder andere ICT, service 
verlening, transport, keuringen en onderhoud. 
 
 

Plan van aanpak: de organisatie zal het 
uitbestedings aspect definiëren 
 
Correctie korte termijn: uitbestedingen zullen 
worden geborgd binnen het kwaliteitssysteem. 
 
Oorzaakanalyse: 
 
Corrigerende maatregel: 
 
Verificatie: 
 
 

Uitbestedingen 27 jun 13 1306GKA01 4.1 
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4. Constateringentabel - ISO 14001:2004 

Gradatie 
1 

Status 
2 

Constatering  
(inclusief locatie indien van toepassing) 

3 
 

Correctie, oorzaak analyse &  
correctieve maatregel review 

4 
 

Proces / aspect 
5 

Datum 
6 

Referentie 
7 

Norm § 
8 

Minor NC New Tekortkoming: de organisatie voert keuringen uit voor NEN 
3140 echter het is niet duidelijk of de verantwoordelijke 
medewerker binnen de organisatie de laatste wijzigingen 
(bijvoorbeeld uit 2011) heeft verkregen. Het risico bestaat 
dat onjuiste handelingen worden verricht en onjuiste 
informatie wordt gedeeld met klanten. 
 
Norm eis: De organisatie moet binnen haar milieu 
management systeem deugdelijke kennis en vaardigheden 
ontwikkelen. 
 
Bewijs: Het laatste diploma werd in 2001 behaald 
 
 

Plan van aanpak: De organisatie zal de laatste 
ontwikkelingen aangaande NEN 3140 
inventariseren. 
 
Correctie korte termijn: de organisatie zal 
trainingsbehoefte definiëren 
 
Oorzaakanalyse: 
 
Corrigerende maatregel: 
 
Verificatie: 
 
 

Bekwaamheid en 
vaardigheden 

27 jun 13 1306GKA01 4.4.2 
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5. Closed Findings - ISO 14001:2004 

Gradatie 
1 

Status 
2 

Constatering  
(inclusief locatie indien van toepassing) 

3 
 

Correctie, oorzaak analyse &  
correctieve maatregel review 

4 
 

Proces / aspect 
5 

Datum 
6 

Referentie 
7 

Norm § 
8 

Minor NC Closed De organisatie kan geen recente beoordeling aantonen 
van naleving van wet- en regelgeving. In WI 148 
"Compliance controle wetgeving" staat dat de KAM 
manager die jaarlijks uitvoert, waarbij een deel wordt 
uitgevoerd door een externe veiligheidsadviseur. Een 
recente compliance toets van minder dan een jaar oud is 
niet aantoonbaar. 
De organisatie loopt het risico dat het zich niet bewust is 
van het eventueel niet voldoen aan van toepassing zijnde 
wet- of regelgeving.  

Voorgestelde maatregel:  
 
Verificatie:  
 
1208NAR: 
De inventarisatie van processen, activiteiten, 
milieuaspecten en overzicht wet- en regelgeving 
(o.a. milieuaspectenregister) is aangepast, zodat 
de resultaten van de compliance check wet- en 
regelgeving erin opgenomen kunnen worden. 
Tevens is WI 148 “Compliance controle wetgeving” 
aangepast. In de werkinstructie is duidelijk 
opgenomen dat de resultaten van de compliance 
toets vermeld moeten worden in het 
milieuaspectenregister. De compliance toets is 
aantoonbaar gepland in memomelder voor 6 
oktober 2012. Punt kan echter nog niet gesloten 
worden, omdat een recente compliance check nog 
niet aantoonbaar is. 
 
110313GKA: opvolging zal tijdens hercertificering 
plaats vinden 
 
270613GKA:  

Beoordeling van de 
naleving van wet- en 
regelgeving. 

03 apr 12 1204NAR01 4.5.2 
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6. Audit Programma/Plan 

Bezoek Type 
Certificaat 

vernieuwing 
Surveillance  Surveillance Focus  Certificaat vernieuwing 

Verloop Datum       

Start Datum       

Eind Datum 27 juni 2013 5 maart 2014     

Audit Dagen 1 1 1 1   

Verandering in het effectieve aantal 
medewerkers  

(zo ja geef nieuwe aantal) 
N J/N J/N J/N J/N J/N 

Directiebeoordeling X X X X   

Interne Audits X X X X   

Continu Verbeteren X X X X   

Management van wijzigingen X X X X   

Correctieve maatregelen X X X X   

Preventieve maatregelen X X X X   

Klachten Management X X X X   

Logo gebruik X X X X   

Verkoop X X X X   

Inkoop X X X    

Logistiek X X X X   

Administratie X   X   

Technische dienst X  X X   

       

       

       

       

       

       

 

Scope In en verkoop uit voorraad (be) leveren van schoonmaakmiddelen,  -materialen en -machines, persoonlijke 
beschermingsmiddelen en facilitaire verbruiksgoederen, alsmede reparatie, onderhoud en verhuur van reinigingsmachines 

Uitsluitingen Ontwerp en ontwikkeling 
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7. Volgend bezoek details 

 

Bezoek type Surveillance 

Thema(s) voor 
volgend 
bezoek 

Verkoop buitendienst, Kaizen cultuur, nieuwe bedrijfsfilm, voorraadbeheersing 

Audit dagen 1 
Verloop 
datum 

 
Bezoek start / eind 
datums 

5 maart 2014 

Locatie Waalwijk 

Activiteiten 
codes 

5120, 520101 

Team Gerry Kanters 

Norm(en) / 
Schema(s) 

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 

Opmerkingen en instructies 

Het leveranciersbeoordelingsproces binnen de organisatie zal verder getoetst worden. 
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8. Assessment plan 

Assessment type Assessment criteria 

Certificaat vernieuwing  
ISO 9001:2008 

ISO 14001:2004 
 

Assessment team Assessment datum(s) 

Gerry Kanters 27 juni 2013 

 

27 juni 2013 

08.30 Openingsvergadering met het management waarbij een uitleg wordt gegeven over de 
omvang van de audit, de audit methodiek en rapportage. Tevens zal de bedrijfsorganisatie en 
het assessmentprogramma worden besproken. 

08.45 Directie en milieu programma’s 

09.30 Verkoop en milieu beleid 

10.15 Inkoop & milieu gerelateerde communicatie met leveranciers 

11.00 Milieu gerelateerde zaken & TD 

12.00 ICT & Personeelszaken, trainingen milieu gerelateerd 

12.30 Lunch. 

13.00 Logistiek & van toepassing zijn de wet en regelgeving milieu 

14.00 Administratie 

14.30 Kwaliteit 

15.15 Rapportage door de assessor 

16.45 Eindbespreking met het management waarbij een samenvatting wordt gegeven van de 
bevindingen en de aanbevelingen. 

17.15 Einde 
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9. EMS Conformiteitbeoordeling - ISO 14001:2004 

 

Titel Verwoord Voldoet NC Constateringentabel 
referentie ISO14001:2004 clausule Ja Nee Ja Nee Major NC Minor NC 

4.1 Algemene eisen/Scope             

4.2 Milieubeleid             

4.3 Planning  

4.3.1 Milieuaspecten             

4.3.2 Wettelijke en andere eisen             

4.3.3 Doelstellingen, taakstellingen en programma(’s)             

4.4 Implementatie & Uitvoering  

4.4.1 
Middelen, taakverdeling, verantwoordelijkheid 
en bevoegdheid 

            

4.4.2 Bekwaamheid, training en bewustzijn       1306GKA01 

4.4.3 Communicatie             

4.4.4 Documentatie              

4.4.5 Beheersing van documentatie             

4.4.6 Beheersing van werkzaamheden             

4.4.7 Voorbereid zijn en reageren op noodsituaties             

4.5 Controle  

4.5.1 Monitoring en meting             

4.5.2 Beoordeling van de naleving             

4.5.3 
Afwijking, corrigerende maatregelen en 
preventieve maatregelen 

            

4.5.4 Beheersing van de registraties             

4.5.5 Interne audit             

4.6 Directiebeoordeling        

4.6 Directiebeoordeling             

Hoofdprocessen milieumanagementsysteem   

Continue verbetering             

Voorkomen van verontreinigen             

Beoordeling naleving wet en regelgeving        
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10. Certificaat gegevens 

 

CONCEPT CERTIFICAAT 

Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van: 

Schwartzmans BV 

Industrieweg 51 

Waalwijk 

 

 
 

door Lloyd's Register Quality Assurance is geëvalueerd en goedgekeurd volgens de 

volgende normen: 

ISO 9001:2008 

ISO 14001:2004 
Het managementsysteem is van toepassing op: 

In en verkoop uit voorraad (be) leveren van schoonmaakmiddelen,  -materialen en -
machines, persoonlijke beschermingsmiddelen en facilitaire verbruiksgoederen, alsmede 

reparatie, onderhoud en verhuur van reinigingsmachines. 
 

Certificaat vervaldatum: 15 september 2013 

Soort Certificaat: 

x Enkel certificaat  Certificaat per locatie  Multi-site Certificaat  Meerdere talen 

(Vul dit formulier in) (Vul dit formulier in per locatie) (Vul tevens formulier voor 
meerdere vestigingen in) 

(Vul per taal de vereiste 
formulieren in) 

Accreditatie / Aantal Certificaten: 

 UKAS /  x RvA /   Niet Geaccrediteerd 

Reden van het certificaat: 

 Initiële audit   Certificaatwijziging  x Certificaatvernieuwing 

Nadere instructies: 

LET OP 2 NORMEN!! 
 

 


