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Audits 
De audits voor het opnieuw certificeren van Maas Holding B.V. (ISO 9001, ISO 14001, VCA en 
CO-2 prestatieladder) zijn afgerond en weer voor drie jaar verstrekt. De tussentijdse audit 
voor de Veiligheidsladder vindt begin 2023 plaats. 
 
 
Badhoevedorp 
De werkzaamheden die wij uitvoeren in Badhoevedorp kun je volgen via de BouwApp. Deze 
app kun je downloaden via de App Store (Apple) of de Google Playstore (Android). Ons 
project kun je vinden wanneer je zoekt op Badhoevedorp, Bruggen van het Lint. 
 
Op dit project maken we gebruik van diesel, waaraan 30% HVO is toegevoegd. Hierdoor 
daalt de CO-2 uitstoot aanzienlijk. 
 
De keet wordt voorzien van zonnepanelen, zodat ook het stroomverbruik verlaagd kan 
worden. 
 
Vertrouwenspersoon 
Een vertrouwenspersoon is een onafhankelijke deskundige die werknemers raadplegen als 
er sprake is van ongewenst gedrag. Naast pesten bestaat ongewenst gedrag uit agressie en 
geweld, intimidatie en discriminatie. Niet alleen als slachtoffer kan de werknemer contact 
opnemen, ook als collega of leidinggevende kan men de vertrouwenspersoon bellen. 
 
Vertrouwelijk 
Een vertrouwenspersoon zal elke melding vertrouwelijk behandelen. Dit houdt in dat de 
melder bepaalt of er een melding wordt besproken met de werkgever. 
 
De sector Bouw & Infra heeft met Volandis afgesproken  dat iedere door haar 
gecontracteerde arbodienst een vertrouwenspersoon beschikbaar heeft voor werknemers. 
Deze service is kosteloos.  
De vertrouwenspersoon kun je als volgt telefonisch bereiken: 
ArboNed: Vika Vermeer: 06 – 126 19 714 / vika.vermeer@arboned.nl 0800 – 020 42 04. 
 
 



 
 
 
De enige gegevens die de vertrouwenspersoon vraagt, is het aansluitnummer van de 
werkgever (53326029) en het APG-nummer van de werknemer. Dit is noodzakelijk om het 
juiste gebruik van deze gratis service vanuit de branche te checken. 
 
 
Kerstvakantie 2022-2023 
Op 23 december aanstaande werken we alweer de laatste dag van dit jaar. 
 
Wij wensen jou en je naasten een heel gezellige kerst en een gezond en voorspoedig 2023 
toe. 
 
Om het nieuwe jaar met elkaar op een mooie wijze in te luiden, ontvang je binnenkort een 
uitnodiging.  
 
 
 
Veiligheid doen we niet voor de buitenwereld, maar voor onszelf! 


