FIRMUS AGNITIO
Verificatieverklaring Alsema
Alsema B.V. (hierna Alsema) heeft opdracht gegeven aan FIRA Sustainability B.V. (hierna FIRA) voor externe
verificatie van de betrouwbaarheid van haar informatie over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, zoals
weergegeven in het MVO-Register. Deze verklaring is gebaseerd op onze beoordeling van de inhoud, inclusief
onderliggende systemen en beschikbare bewijslast, zoals weergegeven in het MVO-rapport en de MVO-scorecard van
Alsema. Deze verklaring is bedoeld voor klanten en andere belanghebbenden, die (beroepsmatige) interesse hebben in
de duurzaamheidsprestaties van Alsema.

Scope
De scope voor deze opdracht is: Het ontwerpen en aanleggen van gas-, water-, data- en elektrische leidingnetten en
installaties alsmede civiel technische werken, rioleringssystemen en bijbehorende grondwerkzaamheden en werken in
de (verontreinigde) grond door Alsema B.V. (Kamer van Koophandel 04028535) gevestigd in Nederland. Alsema E & B
B.V. is ook in scope.

MVO-rapport
Alsema onderschrijft de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en geeft inzicht in haar ambities
inzake MVO-onderwerpen zoals geselecteerd door het MVO-Register, inclusief management aanpak, beleid,
maatregelen en plannen.

Methodologie & Uitgevoerde Werkzaamheden
Organisaties verwerken hun duurzaamheidsinformatie in het MVO-Register in lijn met ISO 26000. FIRA verifieert alle
claims en informatie in het MVO-rapport op basis van beperkte zekerheid. Claims en daaraan gerelateerde informatie in
het MVO-rapport worden beoordeeld op basis van de bewijslast zoals deze door Alsema beschikbaar is gesteld aan
FIRA om de betrouwbaarheid van de informatie vast te stellen. FIRA waarborgt dat het verificatieteam de hiervoor
benodigde competenties bezit en handelt in lijn met auditprincipes inzake ethisch gedrag, professionele integriteit, en
onafhankelijkheid.

Conclusie
Alsema rapporteert over MVO-initiatieven en prestaties. Gebaseerd op de uitgevoerde werkzaamheden concluderen wij
dat de claims en informatie in het MVO-rapport in het MVO-Register betrouwbaar zijn.

Samenvatting FIRA Bevindingen
We complimenteren Alsema met de getoonde initiatieven. Een volledig overzicht van onze bevindingen is gepubliceerd
in het MVO-Register. Hieronder een samenvatting van onze belangrijkste bevindingen:
Balans & Volledigheid: Een beleidsaanpak is geformuleerd, inclusief concrete doelstellingen om voortgang te
kunnen monitoren. We complimenteren Alsema met nieuwe initiatieven op het gebied van verzuim, vitaliteit en
ethisch gedrag. Andere maatregelen zijn gericht op leer- en werkervaringsplekken voor kwetsbare groepen,
arbeidsrelaties, veiligheid, circulaire economie, reductie van de CO2-voetafdruk, leveranciersbeoordelingen en
afvalbeheer. We moedigen Alsema aan om bestaande maatregelen uit te breiden op het gebied van ethiek en
bewustwording, circulaire economie en duurzaam inkopen voor alle producten en materialen.
Gedragscode: Een ethische gedragscode is beschikbaar.
MVO Commitment: Alsema heeft een bedrijfsspecifieke MVO verklaring waarin alle MVO principes en het boeken
van vooruitgang op materiële onderwerpen worden onderschreven. Alsema heeft tevens een KAM verklaring. We
moedigen Alsema aan om deze samen te voegen in een overkoepelende MVO verklaring, inclusief ambities en
doelstellingen.
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