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Zoeken naar 
conformiteit

Coca-Cola produceert overal ter wereld 
non-alcoholische dranken. Water is daar-
voor een essentiële grondstof. Het  
frisdrankenbedrijf doet er daarom alles  
aan om zijn watergebruik niet alleen te  
verminderen, maar de grondstof ook te 
 recyclen en hergebruiken. Bovendien  
draagt het bedrijf actief bij aan het 
 beschermen van zijn waterwingebieden.  
In vergelijking met 2007 gebruikt de  
fabriek in Dongen 17 procent minder  

Control Union Certi!cations
Control Union Certifications biedt wereld-
wijd programma’s aan voor de sectoren 
landbouw,  voeding, veevoeder, bosbouw, 
textiel en biobrandstof. Aan bod komen 
voedsel veiligheid, duurzaamheid, recycling, 
footprint en sociale aspecten. 
De certificeringsinstelling is sinds acht jaar 
actief in de voedingsmiddelenindustrie. Het 
hoofd kantoor bevindt zich in Rotterdam. 
Meer informatie: www.controlunion.com. 

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de voedings-
middelenindustrie. Bedrijven maken gebruik van verschillende 
 duurzaamheidsprogramma’s. Auditors controleren of deze 
 schema’s worden nageleefd. Certificeerder Control Union 
en Coca-Cola vertellen hoe dit  in de fabriek in Dongen in  
zijn werk gaat met de EWS-standaard.

Audit door Control Union bij Coca-Cola Dongen

water. Als beloning voor de inspanningen 
ontving de vestiging in 2012 als eerste in   
de Europese voedingsmiddelenindustrie  
het Golden Level European Water 
 Stewardship (EWS)-certi!caat voor 
 duurzaam waterbeheer. "e Coca Cola 
Company was in 2006 samen met de 
 Europese Commissie, de publieke sector   
en een  aantal andere bedrijven initiatief  -
nemer van deze standaard. Schema-  
 eigenaar is non-pro!torganisatie   
European Water  Partnership (EWP)   
in Brussel. 

Auditbezoek 
Control Union is de organisatie die in 
 Europa, waaronder Nederland, toetst of 
bedrijven aan de EWS-voorwaarden  
voldoen. Auditor Jan Hofsteede vereert  
de fabriek in Dongen ieder jaar met een 
 auditbezoek. Environmentmanager  Frank 
van Mossel van Coca-Cola Enterprises is 
daarvoor vast aanspreekpunt. Hij herinnert 
zich nog de nulmeting in 2011 voor de 
EWS-standaard. “We voldeden aan het 
interne stuk, maar de e#ecten op de 

 omgeving hadden we nauwelijks onder-
zocht. Dat was echt een eyeopener.” Nadat 
de resultaten en de verbeterpunten waren 
besproken met schema-eigenaar EWP kon 
Coca-Cola zich voorbereiden op de initiële 
audit – een grote controle in het eerste 
jaar, die het bedrijf met goed gevolg door-
liep. Het drie jaar geldige EWS-certi!caat 
was binnen. 

Conform de norm 
Een initiële audit neemt twee dagen in 
beslag. “Bij een inspectie worden norm-
elementen met ja of nee beantwoord. Bij 
een audit worden open vragen gesteld en 
gaat het om de kennis van de medewerkers 
en implementatie van de normverplichtin-
gen”, legt Hofsteede het verschil uit. Het 
auditteam maakt bij zo’n initiële audit een 
rondgang door het bedrijf en interviewt 
werknemers. Van belang zijn vragen als  
‘zijn ze goed getraind’ en ‘weten ze wat te 
doen bij een calamiteit’. “Wij zoeken als 
 certi!cerende instelling (CI) naar confor-
miteit: wordt er conform de norm 
gewerkt? Een positieve benadering.” 

Betrokken management
Betrokkenheid van het management is 
essentieel gee$ Hofsteede aan. Hij kan zich 
de initiële audit nog helder voor de geest 
halen bij een bedrijf waar hij te maken   
kreeg met een externe consultant. “Ik   
vroeg hem hoe ik nu kon weten dat de 
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Auditor Jan Hofsteede: “Bij een initiële audit maakt het team een rondgang door het bedrijf en interviewt het werknemers”. 

directie betrokken is bij de implementatie 
van het certi!catieschema.” Voor de mede- 
initiator van de EWS-standaard is de  
betrokkenheid vanzelf sprekend. Van Mossel 
tre" altijd voorbereidingen als hij weet dat 

Hofsteede en zijn team in aantocht zijn 
voor de jaarlijkse reguliere audit. Bij deze 
controle, die een dag duurt, worden de 
registraties bekeken en voert de auditor 
controles uit op de werkvloer. 

Calamiteitenplan
Afgelopen januari vond de laatste reguliere 
audit plaats. Toevallig was er op die dag bij 
Coca-Cola in Dongen een incident op het 
buitenterrein. Van Mossel: “We hadden  
de keuze dit voor Jan te verbergen of het 
hem eerlijk te vertellen.” De manager van 
Coca-Cola koos voor het laatste.  
Hofsteede: “Ik besloot tijdens de audit  

‘ Toon als bedrijf aan dat 
alles onder controle is’

hierop in te gaan en te kijken naar de  
reactie van het bedrijf op het incident.”  
Tot zijn tevredenheid reageerde Coca-Cola 
adequaat. Van Mossel: “We hebben altijd 
een calamiteitenprocedure paraat voor als 
er iets misgaat. Een adequate reactie hee" 
positieve invloed op het auditresultaat”. 

Administratie en discussie
Al die verschillende certi!ceringsschema’s 
vergen veel administratie. Dat is voor  
Coca-Cola niet anders. Iedere verandering 
in de norm moet in het managementsys-
teem worden bijgehouden. “Dat is veel 
werk, maar we moeten kunnen aantonen 
dat  we alles onder controle hebben”, zegt 
Van  Mossel. Meestal is het bedrijf het eens 
met de bevindingen of opmerkingen van de 
auditor, maar soms ook niet. Bij een audit 
van ISO14001 was het bijvoorbeeld punt 
van discussie hoe ver die administratie 
moet gaan.  “Er werd een opmerking over 
gemaakt, maar er was eigenlijk niet iets dat 
niet klopte.” Er zijn drie verschillende gra-
daties van bevindingen (zie kader): een  

kritische afwijking 
(gelijk actie), een af - 
wijking  (volgende audit 
opgelost) en een ver- 
beterpunt. Van Mossel: 
“Bij die audit waren er 

twee verbeterpunten waaraan we geen 
gevolg hebben gegeven. We hebben de 
bevindingen intern geëvalueerd en  
 besloten dat de  prioriteiten elders lagen.”
   Hofsteede, al 19 jaar auditor, is altijd heel 
duidelijk als hij bedrijven bezoekt. “Een  
van mijn eerste vragen is: hoe kunt u  
aantonen dat uw bedrijf aan de norm  
voldoet en is deze afgedicht of opgenomen 
in het managementsysteem.” Naast duide-
lijkheid opereert hij op een gelijk niveau 
met de geauditeerde. “Frank (van Mossel, 
red.) kan mij altijd rechtstreeks mailen.”

• MAURICE DE JONG •

European Water Stewardship 
De EWS-standaard richt zich op de  
uitvoering van verantwoord waterbeheer  
op fabrieksniveau en geeft bedrijven de 
mogelijkheid om zich positief te onderschei-
den. De standaard bestaat uit 14 criteria en 
53 indicatoren. De vier EWS-kernprincipes:
•  realiseren en handhaven van een duur-

zame wateronttrekking in termen van 
 hoeveelheid; 

•  realiseren en onderhouden van een goede 
waterstatus in termen van chemische 
kwaliteit en biologische elementen;  

•  herstellen van watercyclus gerelateerde 
High Conservation Value (HCV)-areas 
(impact omgeving) en die behouden;

•  realiseren van billijk en transparant 
 waterbestuur.

De 53 indicatoren zijn onderverdeeld in 
major en minor indicatoren: veranderingen 
die noodzakelijk zijn en veranderingen 
waarvoor bedrijven kunnen kiezen.  
Recommendations zijn maatregelen   
voor continue verbeteringen, die meer  
tijd vergen. 
Meer informatie: www.ewp.eu


