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Voorwoord 
Voor u ligt het openbaar jaarverslag over 2021. Als certificerende instelling waarbij integriteit hoog in 
het vaandel staat, publiceert HEI jaarlijks, namens de Raad van Toezicht, een openbaar verslag van de 
gedane bevindingen.  
 
Activiteiten van de Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht heeft tot taak HEI te ondersteunen, met betrekking tot onpartijdigheid van de 
certificatieactiviteiten, bij het ontwikkelen van beleid. Tevens zal zij optreden tegen elke tendens bij HEI 
om toe te laten dat commerciële of andere overwegingen het consistent en objectief uitvoeren van 
certificatieactiviteiten verhinderen. Ook zal de Raad van Toezicht adviseren op het gebied van 
aangelegenheden die invloed hebben op het vertrouwen in certificatie, met inbegrip van openheid en 
algemene perceptie. Daartoe voert zij ten minste eenmaal per jaar een beoordeling uit van de 
onpartijdigheid van de audit-, certificatie- en besluitvormingsprocessen van HEI. 
 
De Raad van Toezicht heeft de volgende samenstelling: 

• Fedde Zandstra (voorzitter) 

• Kees Huisman 

• Rene de Kwaadsteniet 
 
In 2021 heeft de Raad van Toezicht de activiteiten conform haar reglement afdoende kunnen uitvoeren. 
Gezien het feit dat er beperkte operationele activiteiten zijn uitgevoerd in onderhavige periode, zijn de 
activiteiten van de Raad beperkt geweest.  
 
Vertegenwoordiging van de belangen 
HEI heeft de volgende stakeholders geïdentificeerd welke belang zouden kunnen hebben bij haar 
certificatie activiteiten:  

• Klanten en diens klanten 

• Eindgebruikers  

• Inspectie IZW 

• Regelgevende instanties  

• SSVV  

• Brancheorganisaties 
 
De Raad van Toezicht acht dit met de huidige kennis afdoende en is van mening dat deze belangen 
nog voldoende en evenredig zijn behartigd in haar huidige samenstelling.  
 
De werkzaamheden van HEI 
HEI is geaccrediteerd voor het uitvoeren van VCA certificatie audits. Doelgroep is hierbij de kleine bouw 
ondernemer. Er is een klein aantal klanten in 2021 door HEI gecertificeerd. Bij deze diensten zijn geen 
onregelmatigheden in de processen van HEI geconstateerd. Dit is gebaseerd op uitgevoerde interne 
audits alsmede de accreditatie audit door de Raad voor Accreditatie.  
 
Advies over het functioneren van het managementsysteem van HEI 
De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van de managementreview en acht dit met de huidige 
kennis doeltreffend en ziet hier geen aanleiding om verbetermaatregelen door te voeren.  
 
Hierbij verklaart de Raad van Toezicht over 2021 geen signalen te hebben ontvangen of herkent die 
mogelijk de onpartijdigheid van de activiteiten van HEI in het gedrang zouden brengen. 


