Nieuwsbrief December/ Januari 2022
VCA, ISO 9001, ISO 14001, CO₂-prestatieladder

Beste medewerkers,
Hierbij de 3e nieuwsbrief met het doel jullie te informeren en nieuws te delen op veiligheids- en
gezondheidsgebied algemeen, een veiligheidsonderwerp en specifiek betreffende de normeringen in
gebruik bij Tijssen B.V.
In deze nieuwsbrief o.a.:
•
•
•
•

VCA**
ISO-9001:2015/ISO-14001:2015
CO2-Prestatieladder
Inspectie SZW

VCA**
Eind April 2022 worden wij weer geäudit voor de VCA**, er zijn geen bijzondere wijzigingen, wel graag
aandacht voor onderstaande:
➢ Meer nadruk op het melden van bijna ongevallen, dus zie je een onveilige situatie geef het direct
aan, zodat wij hier op kunnen reageren om deze situaties toekomstig te voorkomen.
➢ Meer projectbezoeken (werkplekinspecties) bij 2 tot 5 lopende projecten minimaal 2 inspecties.
➢ Een verplicht programma voor het verbeteren van veiligheid bewustzijn.
➢ Communicatie (op projecten) dat ieder zich bewust weet van de veiligheid- en
gezondheidspannen bij het project.

ISO-9001:2015
Eind april 2022 volgt gelijktijdig met de VCA** een her- audit van de ISO 9001:2015 norm. Dit
Kwaliteitsmanagementsysteem zorgt ervoor dat de organisatie goed beheerst dat product of dienst
voldoet aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van klanten, maar ook andere
belanghebbenden. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan wetgeving.
ISO-14001:2015
In januari volgt ook een her-audit betreffende de ISO 14001:2015 norm, afgelopen jaar zijn hiervoor
enkele punten aangepast en verbeterd.
Ook is door gemeente en de RUD een milieu-inspectie gehouden, enkele zaken moesten worden
aangescherpt, deze zijn uitgevoerd.
De belangrijkste punten die zijn aangepast:
➢ Het houden van tweemaal per jaar van een (calamiteiten/ milieu) oefening.
➢ Zelfinspectielijsten aangemaakt/ aangepast inzake vloeistof kerende vloer wasplaats en
brandstofopslag.
➢ Extra lekbakken aangeschaft voor olieopslag.
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➢ Opslagkast aangeschaft en geplaatst voor Aspen.
Verder blijven wij ons inzetten en verbeteren voor:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Besparingen van energie en andere grondstoffen en materialen.
Toegankelijkheid van de gegevens op milieugebied.
Zekerheid dat alle verplichtingen worden nagekomen (compliance).
Verbetering milieu-imago.
Vermindering kosten van afvalmanagement.
Structuur voor continue verbetering van de milieuprestaties.
Betere afvalscheiding en direct opbergen op de juiste plaats van aangebroken/lege
verpakkingen.

CO2-Prestatieladder
In januari staat de her-audit voor trede 3 van de CO₂-prestatieladder gepland. Om dit niveau te
handhaven en zelfs te verbeteren streven wij voortdurend naar verdere optimalisatie en verbetering van
de milieuprestaties.
De ambitie van Tijssen is om door te stromen naar niveau 5 van de CO2 Prestatieladder. Dit betekent
dat we ook onder andere inzicht van uitstoot van derden (de gehele keten) in beeld moeten brengen en
dat geformuleerde kwantitatieve doelstellingen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Dit hoort bij de
positie als koploper en laat naar buiten toe zien dat we in staat zijn om ambitieuze doelen te bereiken.
Dit doel is breder dan alleen prestaties op gebied van CO₂. Hierbij focussen wij ook op lagere uitstoot
van bijvoorbeeld fijnstof. Veel werkzaamheden voeren wij uit in landelijk gebied. Hier wonen en werken
veel mensen op een klein oppervlak. Een gezond leef- en werkmilieu is daarbij essentieel. Zowel voor
onze medewerkers als voor de omgeving. Hier zet Tijssen B.V. zich voor in.
Een groot voordeel van de CO₂-certificering ligt in het feit dat een organisatie inzicht moet krijgen in hun
CO₂-uitstoot. Dit inzicht vertaalt zich in de ‘footprint’ van de betreffende organisatie. De CO₂-uitstoot
wordt verdeeld in 3 groepen, namelijk scope 1, 2 en 3.
•
•
•

Scope 1 betreft de directe emissies. Deze emissies komen vrij bij onze werkzaamheden. Hierbij
gaat het om brandstof (diesel en benzine) en verwarming (gas).
Scope 2 heeft te maken met indirecte emissies. De indirecte emissies betreffen in ons geval
elektriciteit.
Scope 3 CO2 emissies is zo breed dat het zou kunnen worden gezien als ‘de rest van de
wereld’. Scope 3 is namelijk de CO2 uitstoot in de gehele levenscyclus van alle producten die het
bedrijf koopt, vervaardigt en/of verkoopt. Dus van kantoorartikelen tot aan vrachtwagens tot aan
staal. De levenscyclus van het product wordt verdeeld in upstream en downstream. Laten we dit
uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Stel dat je als bedrijf beschoeiingen plaatst. Je koopt
uiteraard houten palen in, dat nemen we als voorbeeld.

Upstream
Dit zijn alle activiteiten die plaats hebben gevonden voordat het product bij ons terecht komt. Denk
hierbij aan:
o CO2 uitstoot van machines bij inwinning van de ‘grondstof’;
o CO2 uitstoot bij transport van de palen + bewerkingen;
o CO2 uitstoot van transport naar bouwplaats;
o CO2 uitstoot bij plaatsing van de beschoeiing.
Downstream
Dit zijn alle activiteiten die plaatsvinden nadat het product bij ons terecht is gekomen. Denk hierbij aan:
o CO2 uitstoot van gebruik en of onderhoud;
o CO2 uitstoot bij verwijderen;
o CO2 uitstoot bij transport;
o CO2 uitstoot van recyclen/ verbranden/ storten.
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Uitstoot ton CO2
Zoals uit de CO₂ -footprint blijkt heeft de CO₂-uitstoot van het 'werk' materieel en van de bedrijfsbussen
een grote invloed op de totale CO₂ -uitstoot van de organisatie. Het kantoorpand gevestigd in Sint
Maartensdijk heeft echter een kleine invloed. Toch zien wij ook daar kansen om de CO2-uitstoot te
verminderen ondanks het kleine aandeel van de totale CO₂-uitstoot.
Om een overzicht te geven wat wij als Tijssen B.V. uitstoten, is de zogenaamde Footprint opgesteld. Dit
geeft een totaalbeeld wat wij als organisatie verbruiken aan brandstoffen en de daar bijbehorende CO2uitstoot.
De footprint totaaloverzicht 2020 en eerste half jaar 2021 is te vinden op de bedrijfswebsite via:
www.tijssengroen.nl
Tijssen BV voortdurend op zoek naar nieuwe middelen om de CO₂-productie te verlagen.
Wanneer u zelf meer informatie wilt over de CO₂-prestatieladder verwijzen wij u naar de SKAO, Stichting
Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen. http://CO2-prestatieladder.nl Hier komt u bij de
deelnemende bedrijven ook Tijssen BV tegen.
Heb je zelf een tip of weetje inzake CO2-reductie, laat het weten!

Inspectie SZW
We hebben afgelopen jaar een verzoek gekregen van de ISZW om onze bedrijf RI&E te checken op
compleetheid en geldigheid. Ook hierbij het plan van aanpak wat Tijssen gaat doen met de risico’s.
Het beleid van de ISZW is om meer te controleren en strenger toe zien, dit niet alleen op papier maar
zeker ook in het werkgebied.
Het is van belang dat wij als organisatie een goed Arbobeleid toepassen, dit door de gevaren en risico’s
te beheersen. Dit doen we al door o.a het geven van voorlichting en instructie (toolboxen) TRA’s
aanmaken voor specifieke werkzaamheden, aanpassen werkmethoden, inzet betere machines e.d.
Voor jullie als medewerkers is het van belang en plicht dat instructies goed worden opgevolgd, gevaren
en bijna ongevallen worden gemeld. Weet hierbij ook dat de toolboxen niet vrijblijvend zijn, alles wat
hierin wordt vermeld en waar je voor tekent, dat dit ter voorkoming kan zijn van ongevallen en/of
(beroeps) ziekten.
De getoetste RI&E en aanvullende RI&E waren voor de ISZW geen aanleiding voor vervolgonderzoek.

Sint Maartensdijk, december 2021
N.W. Tijssen

Deze nieuwsbrief wordt ook digitaal op de bedrijfswebsite geplaatst conform paragraaf 4.1.2. uit het communicatieplan.
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