
 

 

Nadere specificatie te certificeren eenheden 
Op basis van de ervaringen bij de toepassing van het huidige handboek, stelt TenneT voor om de te 

certificeren eenheden gedetailleerder te specificeren in het handboek. Hierdoor wordt beter 

aangesloten op de grote organisatorische variëteit aan opdrachtnemers en de formele positie van 

potentiele opdrachtnemers in aanbestedingstrajecten. 

Regulier 
Het handboek beschrijft het bedrijf en de omvang van certificatie. Dit is niet in een apart hoofdstuk 

beschreven, maar in de volgende hoofdstukken wordt dit aangestipt: 

 5.3 Voor elke opdracht stelt de LCI een auditplan op. In dit plan wordt minimaal 

uitgewerkt: opzet ladderbeoordeling, organisatorische grenzen (afdeling of bedrijf), 

samenstelling en taakverdeling auditteam, programma ladderbeoordeling en 

rapportage/verslag. 

 5.4 De hoogst te certificeren juridische bedrijfsentiteit is te beschouwen als de vestiging; 

de bijbehorende resp. onderliggende juridische entiteiten zijn te beschouwen als 

nevenvestigingen. 

De essentie is dat alle organisatieonderdelen, die direct en/of indirect werken aan de opdrachten van 

de opdrachtgever, onderdeel uitmaken van het certificatietraject, waarbij zo veel als mogelijk complete 

organisatieonderdelen en/of juridische eenheden worden gecertificeerd: 

 5.4.2. ………….. Alle werkzaamheden die door opdrachtgevers zijn gegund aan de te 

beoordelen bedrijven kunnen worden beoordeeld mits het representatief is in aantal en soort 

(groot, klein, complex, eenvoudig, standaard, uniek, etc.). 

 5.4.3. Het totaal aantal werkzame personen betreft die van de vestiging en relevante 

nevenvestigingen (behorend tot de scope van het certificatie onderzoek). Voor de bepaling 

van het aantal werkzame personen geldt de som van eigen personeel + ingeleend 

personeel……. 

Onderdelen van bedrijven 
Er zijn bedrijven, die op hoog niveau een juridische structuur hebben, maar die uitvoerend zijn 

georganiseerd met bijvoorbeeld Business Units (BU) en/of functionele eenheden (FE). In deze 

gevallen maakt de operationele eenheid (BU/FE) die voor TenneT werkt onderdeel uit van de audit, 

inclusief de sturing en ondersteunende diensten van deze BU/FE. Hierbij valt te denken aan directie, 

stafafdelingen en ondersteunende diensten waarvan gebruik gemaakt wordt voor de uitvoering van de 

werkzaamheden voor TenneT. 
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Samenwerkingsverbanden 
De essentie van samenwerkingsverbanden, in relatie tot de VL, is dat verschillende bedrijven in een 

juridische structuur gaan samenwerken om werkzaamheden voor TenneT uit te voeren. Als basis 

geldt dat steeds het cultuurniveau van de zwakste partner in de samenwerking uitgangspunt is voor 

de VL beoordeling. 

Er zijn, in de VL context, 2 basisvormen van samenwerkingsverbanden: 

Administratieve samenwerking 

In dit geval werken veelal 2 of meerdere bedrijven samen in een joint venture structuur (of 

vergelijkbaar) met maximaal een handvol medewerkers in de JV. In dit geval worden de medewerkers 

van de JV meegenomen in de certificatie van de onderliggende bedrijven.  

Operationele samenwerking 

In dit geval vaardigen 2 of meer bedrijven groepen met medewerkers af in een veelal langdurige 

(>2jaar) samenwerking, eventueel aangevuld door structurele in- dan wel externe inhuur van andere 

afdelingen. In dit geval wordt: 

 όf de onderliggende bedrijven in de samenwerking zijn gecertificeerd conform de vereisten. 

 όf de samenwerking wordt als zijnde een bedrijf geauditeerd, beoordeeld en gecertificeerd. 

De geldigheid van certificaat loopt af na opheffing van de samenwerking (of bij het niet 

voldoen van de voorwaarden zoals in het handboek vermeld). 


