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1. Inleiding 

Dit referentieel is opgesteld om richtlijnen te formuleren voor leveranciers die heftrucks, machines voor bouw 
en burgerlijke bouwkunde, batterijen en –laders, en voorzetapparatuur leveren (in wat volgt: leveranciers 
genoemd), die veiligheidskeuringen wensen uit te voeren op het normatief en software platform dat in opdracht 
van Sigma ontwikkeld is. 
Pas wanneer de leverancier kan aantonen dat hij conform dit referentieel werkt en de audit met positief gevolg 
heeft doorstaan , kan een leverancier gebruik maken van de formulieren die Sigma ter beschikking stelt, van het 
digitaal platform dat Sigma ter beschikking stelt, en van de logo’s die daarmee geassocieerd zijn. 
Dit referentieel dient samen bekeken te worden met het ‘Certificatie reglement SigmaCert’, en het ‘Reglement 
Geschillencommissie SigmaCert’. Deze laatste leggen de spelregels vast voor de verschillende betrokken partijen 
in het certificatie proces. 

2. Definitie begrippen 

- Sigma productgroep: de groep van producten die het onderwerp uitmaakt van het Sigma project. Dit zijn 
met name  heftrucks, machines voor bouw en burgerlijke bouwkunde, batterijen en –laders, of 
voorzetapparatuur. Andere producten die ingezet worden als een Sigma product, kunnen ook gekeurd 
worden (bijvoorbeeld een verreiker die als wiellader wordt ingezet). 

- Sigma project: het project waarbij twee platformen worden gebouwd om op een onpartijdige manier de 
veiligheidskeuringen mogelijk te maken van de Sigma product groep. Enerzijds is er het normatief platform 
dat de eisen vastlegt waaraan de leveranciers moeten voldoen. Anderzijds is er het digitaal platform 
waarmee keuringsresultaten kunnen ingelezen worden, bewaard, en op een manier gevisualiseerd kunnen 
worden die aangepast is aan de toegangsrechten van de gebruiker. 

- Leverancier: elk bedrijf dat een of meerdere producten uit de Sigma product groep levert 
- Kritische functie: een functie die een relevante impact heeft op het kwaliteits- en onafhankelijkheidsniveau 

van de veiligheidskeuringen die in het kader van het S project worden uitgevoerd. 
- Competentie: het in de praktijk kunnen toepassen van opgedane kennis en ervaring. Hierbij ligt de 

klemtoon op het toepassingsaspect in de concrete praktijk van elke functie.  
- Kwalificatie: het proces waarbij de competentie van personen uit de organisatie formeel wordt bevestigd 

aan de hand van duidelijk opgestelde kwalificatie criteria, die per functie kunnen verschillen. 
- Monitoring: het proces waarbij het competentie niveau van individuele medewerkers wordt opgevolgd, op 

een manier die toelaat om hetzij een kwalificatie te bevestigen, hetzij corrigerende maatregelen te nemen om 
de competentie naar een hoger niveau te brengen en aldus de kwalificatie (terug) te kunnen bevestigen. 

3. Algemene organisatie 

3.1. Directie 

1. De directie stelt een verklaring op waarin ze haar engagement onderschrijft om van het Sigma project een 
succes te maken. Dit impliceert zowel het vrijmaken van de nodige resources, als het intern én extern 
promoten van het concept, en het nastreven van een hoog kwaliteitsniveau. Ze legt ook de scope van de 
leverancier vast, door met name aan te geven op welke merken en toepassingen het project van toepassing is. 

2. De directie zorgt ervoor dat de eigen medewerkers deze verklaring kennen, en voert een actief beleid om ze 
te realiseren. Daarnaast wordt de directieverklaring actief bekend gemaakt naar de buitenwereld toe (bijv 
via website). 

3. Minstens 1x per jaar wordt een project management beoordeling gemaakt, waarin het project management 
team het project evalueert, pijnpunten en obstakels voor verdere groei identificeert, en de nodige 
doelstellingen en actieplannen definieert om deze te corrigeren. Eventuele scope wijzigingen worden hierin 
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vastgelegd. Tevens worden de relevante indicatoren besproken, evenals het resultaat van de doelstellingen 
en actieplannen van de vorige beoordeling. Cruciaal element in het project management is de aantoonbare 
betrokkenheid van de hele organisatie, inclusief directie. 
Deze project management beoordeling dient bij de initiële audit minstens de doelstellingen van het 
SigmaCert project te omschrijven, wie de verantwoordelijken zijn om het project in goede banen te leiden, 
welke acties gedefinieerd worden, en welke indicatoren gedefinieerd worden om de voortgang van het 
project te meten. Bij de opvolgaudits moet aantoonbaar zijn de dat de organisatie de actieplannen en 
indicatoren opvolgt, en op die manier waakt over het succes van het project. 

3.2. Structuur 

4. De leverancier heeft een structuur die toelaat om de doelstellingen van de directie voor dit project waar te 
maken. Dit is aantoonbaar via een organigram dat de hiërarchische lijnen en bevoegdheden verduidelijkt. 

5. Daarnaast identificeert de leverancier de kritische functies die een impact hebben op de kwaliteit van de 
geleverde dienst. Van deze functies wordt een beschrijving gemaakt die minstens taken en 
verantwoordelijkheden omvat, evenals ervarings- of opleidingseisen. De leverancier legt zelf vast wat de 
kritische functies zijn. Als leidraad kan volgende lijst gehanteerd worden: project coördinator, 
opleidingsverantwoordelijke, planner, certificeerder, evt mgt niveau tussen planner en directie. Dit wordt 
beoordeeld rekening houdend met specifieke bedrijfscontext. 

6. De leverancier organiseert de nodige overlegstructuren, die op voldoend frequente basis bijeenkomen om 
pijnpunten, obstakels en opportuniteiten te bespreken, hierrond acties te nemen en op te volgen. Deze 
overlegstructuren hebben tot doel de interne en externe werking te stroomlijnen en de kwaliteit continu te 
verbeteren. 

7. De leverancier stelt adequate KPI’s op om de voortgang en kwaliteit in dit project te meten. De daartoe 
geëigende overlegstructuren volgen deze KPI’s actief op en nemen actie waar nodig om deze KPI’s bij te 
sturen of te verbeteren. 

3.3. Documentatie 

8. De leverancier heeft een handboek, dat wil zeggen set van procedures en instructies die de interne en 
externe werking in het kader van het Sigma project vastleggen. Het handboek bevat ook de nodige 
keuringsformulieren, zoals opgelegd vanuit Sigma.  De organisatie mag kiezen of het handboek opgesteld 
wordt enkel en alleen voor het SigmaCert project, of dat de specifieke procedures en instructies voor het  
SigmaCert project geïntegreerd worden in uitgebreider handboek dat alle bedrijfsprocessen beschrijft. In het 
handboek mag verwezen worden naar andere documenten of procesbeschrijvingen die al aanwezig zijn in 
het bedrijf. 
Als gekozen wordt voor een beknopt SigmaCert handboek, dienen wel alle relevante processen beschreven 
te zijn. Hierbij primeert duidelijkheid boven tekstvolume, maw. de beschrijving mag beknopt worden 
opgesteld. 

9. De leverancier duidt een persoon aan die dit handboek beheert, en zorgt ervoor dat het handboek voor 
iedereen makkelijk toegankelijk is in zijn meest recente versie. Deze persoon staat in zeer nauw contact met 
de persoon die het contact met Sigma onderhoudt, en kan aldus ten allen tijde de meest recente versie van 
documenten en normatieve eisen beheren en doorgeven in het bedrijf. 

10. De organisatie zorgt ervoor dat de relevante medewerkers op de hoogte zijn van het Sigma 
Veiligheidsmanifest. 

4. Competentie beheer 

De leverancier beschikt over de nodige processen om ten allen tijde de competentie van de door haar ingezette 
medewerkers te garanderen. Dit geldt voor die functies die geïdentificeerd werden als kritische functies met een 
impact op de kwaliteit van de geleverde dienst.  
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4.1. Initiële kwalificatie 

11. De leverancier stelt voor elke kritische functie criteria op, waaraan een medewerker moet voldoen. Een 
medewerker kan pas gekwalificeerd worden als de leverancier heeft vastgesteld dat aan deze criteria wordt 
voldaan. Een kritische functie kan niet uitgevoerd worden door een medewerker die niet gekwalificeerd is. 
De criteria voor de kritische functies omvatten minstens ervaringsniveau en opleidingsniveau. Beide moeten 
zinvol en voldoende zijn. De criteria voor opleiding dekken volgende aspecten af (voor zover van 
toepassing). 
- Interne processen zoals beschreven in procedures en instructies 
- Technisch: merkgebonden techniciteit van onderhoud en keuring (aantoonbaar via attest of diploma, of 

gelijkwaardige registratie), aan de hand van een opleidingspakket dat door de fabrikant en/of invoerder 
van de machine voorzien wordt. 

- Wetgeving 
- Gebruik van het software platform voor invoer en beheer van klanten- en certificeerder gegevens 
- Gebruik van het software platform voor invoer van keurings- en onderhoudsresultaten 
- Inspectiemethodiek: attitude, aanpak, interactie met de klant 
De Educam certificaten moeten ter beschikking zijn bij de leverancier. 
Voor certificeerders geldt dat er per merk en per type 6 maand praktijkervaring vereist is vooraleer de 
persoon in kwestie zelfstandig keuringen kan uitvoeren. Deze praktijkervaring impliceert het onderhouden 
van het merk en type in kwestie. 

12. De leverancier legt vast wie werknemers kan kwalificeren, en borgt dat enkel die personen daartoe bevoegd, 
dit kunnen doen. 

4.2. Monitoring 

13. De leverancier stelt in het werk wat nodig is om de medewerkers in kritische functies op permanente basis 
te blijven opleiden, zodat ze beschikken over upgedate kennis. Technische kennis van de te keuren machines, 
moet verstrekt worden door de respectieve merkinvoerder. 

14. De leverancier volgt haar medewerkers in kritische functies op, en beoordeelt op voldoend frequente basis 
hun competentie (= monitoring). Dit gebeurt minstens 1 keer per jaar, maar indien de situatie dit vergt, moet 
deze frequentie opgetrokken worden (bijv opvolging coaching na slechte beoordeling).  
Het resultaat van het monitoringsproces is een bevestiging of intrekking van de kwalificatie, met waar nodig 
het vastleggen van acties die de competentie verhogen of garanderen. 

15. De leverancier legt vast hoe de verschillende functies opgevolgd kunnen worden, en vanuit welke bronnen 
feedback mee genomen wordt. Deze feedback dient schriftelijk geregistreerd te worden. Een niet-
exhaustieve lijst kan volgende bronnen omvatten. 
- Klantenfeedback 
- Feedback van collega’s 
- Interne performance: realiseren van taken en doelstellingen 
- Interne of externe audits 
- Witness op het terrein (specifiek voor certificeerders) 

16. Wanneer door het College van Certificeerders besloten wordt dat een nieuwe opleiding voor certificeerders 
opportuun is, dan dient elke certificeerder deze gevolgd te hebben, binnen de 12 maand nadat ze 
vrijgegeven wordt.  

17. Elke certificeerder moet in een periode van 3 jaar minstens 1x op het terrein geobserveerd worden door een 
andere, gekwalificeerde certificeerder. Tijdens deze observatie wordt de certificeerder beoordeeld op zijn 
aanpak en de interactie met de klant, evenals op de technische juistheid van zijn keuring. Van deze 
terreinbeoordeling wordt een registratie bijgehouden. De terreinobservatie kan eventueel uitgevoerd 
worden door een persoon die geen gekwalificeerd certificeerder is, maar enkel als het individuele 
kwalificatiedossier van die persoon is voorgelegd aan en goedgekeurd door het SigmaCert College van 
Certificeerders. 
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5. Proces beschrijving 

5.1. Algemeen 

18. De leverancier heeft procedures en instructies die op adequate manier beschrijven hoe de keurings- en 
onderhoudswerkzaamheden verlopen, conform de eisen van dit referentieel.  
Deze procedures beschrijven de hele proces flow, gaande van initieel contact met de klant tot het afleveren 
van de sticker en het ingeven van de data in het software platform, met alle stappen daartussenin. 
De procedures verwijzen daar waar nodig ook naar de kwalificatie eisen van kritische functies. 

5.2. Keuring en stickers 

19. De leverancier zekert af dat keuring en onderhoud minstens 1x per jaar gebeurt op elke machine, en in elk 
geval voor het vervallen van de stickers. Ze beschrijft in detail hoe de keuring moet gebeuren, en hoe de 
certificeerders omgaat met onderhoud, herstelling en rapportage in het software platform. 

20. De leverancier heeft een proces dat in detail vastlegt hoe de stickers aangebracht worden op de machine, en 
hoe de daarmee samenhangende data beheerd wordt. 

21. De leverancier heeft een geborgd proces dat ervoor zorgt dat de certificeerders de beschikking hebben over 
voldoende stickers, wanneer ze hun keuringen gaan uitvoeren. De bijhorende gegevens zoals identificatie 
nummers van de gekeurde toestellen, evenals gekeurd merk, keuringsdata en vervaldata worden op 
geborgde manier bijgehouden. 

6. Data en middelen beheer 

6.1. Inhoud 

22. De leverancier zorgt ervoor dat alle relevante gegevens correct beheerd worden, en legt de procedures vast 
voor invoer, wijzigen en vernietigen van gegevens. Databeheer betreft invoer en beheer van verschillende 
aspecten. 
- klantgegevens 
- certificeerdergegevens 
- stickergegevens 
- resultaten van keuringen en onderhoud 
- opvolging van defecten en reparaties 

23. Specifiek dient er een procedure te zijn die vastlegt hoe er omgegaan wordt met machines die van klant 
veranderen. 

6.2. Taken en verantwoordelijkheden 

24. De leverancier duidt aan wie welke bevoegheden heeft in het invoeren, updaten en vernietigen van 
gegevens. Via het proces van competentiebeheer worden de personen in kwestie hiertoe gekwalificeerd, 
wordt hun permanente opleiding geborgd, en worden ze gemonitored. 

6.3. Het software platform 

25. De leverancier zekert af dat de nodige gegevens van alle keuringen tijdig in het Σ software platform worden 
ingebracht. Voor keuringsgegevens is de maximale tijd tussen keuring en input in het platform 2 weken. 

6.4. Planning en opvolging 

26. Indien Kiwa hierom verzoekt in het kader van de opvolging van de leverancier of haar certificeerders, stelt 
de leverancier de planningsdata ter beschikking. 
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6.5. Hardware 

27. De medewerkers beschikken over goed onderhouden hardware om hun taak uit te voeren. Dit houdt niet 
alleen de instrumenten in waarmee onderhoud en herstellingen kunnen uitgevoerd worden, maar ook de 
nodige IT tools om de registraties te kunnen doen op het software platform. 

6.6. Backup en veiligheid IT systemen 

28. De leverancier zorgt voor de nodige voorzieningen voor backup en bescherming (bijv tegen virussen) van 
de verworven en ingevoerde data. 

7. Interactie met de klanten 

7.1. Bekendmaking van de dienst 

29. De leverancier voert een actief promotiebeleid om het Sigma project bij klanten en prospects bekend te 
maken. Dit kan publiciteit via de website inhouden, brieven en newsletters, evenals het verdelen van door 
Sigma ter beschikking gesteld promotie materiaal. Het staat de leverancier vrij om alternatieve wegen te 
bewandelen  om het concept bekend te maken. 

7.2. Offerte en contract 

30. De offerte voor het leveren van machines gaat steeds vergezeld van een vermelding van onderhoud en 
veiligheidskeuring. De offerte maakt vermelding van het SigmaCert referentieel. Ze maakt vermelding van 
het normatieve aspect van de keuringen, met inbegrip van de mogelijkheid dat Kiwa een steekproef controle 
uitvoert op recent gekeurde producten. Het contract dient de klant te verplichten Kiwa toe te laten deze 
controle uit te voeren. De offerte en het contract vermelden tevens de klachtenprocedure waar de klant 
gebruik van kan maken. De leverancier kan in de praktijk het contact met de klant verzorgen in het kader 
van de steekproefcontrole, en de controle bijwonen. De leverancier kan echter een steekproef niet 
weigeren die door Kiwa werd voorgesteld. 

8. Continu verbeteren 

31. De leverancier heeft een proces dat de bedrijfsprocessen op voldoende regelmatige wijze opvolgt en 
evalueert, waarbij de nodige acties worden gedefinieerd en uitgevoerd om de beoogde continue verbetering 
waar te maken. Acties worden daarbij altijd beoordeeld op hun effectiviteit, dat wil zeggen dat een analyse 
plaatsgrijpt of de afgewerkte acties ook het beoogde objectief hebben behaald. 

32. De leverancier stelt zich op om alle relevante bronnen van feedback correct te capteren, en definieert de 
nodige analyse- en overlegmomenten, evenals de nodige instrumenten. Onder relevante bronnen van 
feedback wordt onder meer verstaan verslagen van interne of externe audits, verslagen van aangestelde 
veiligheidscoördinatoren, opmerkingen van klanten, verbetersuggesties van medewerkers, enz  Deze 
feedback dient schriftelijk geregistreerd te worden. 

33. De leverancier identificeert ook een aantal relevante KPI’s die toelaten om de (al dan niet) gerealiseerde 
vooruitgang te meten.  

34. Een kritisch punt in dit proces is de betrokkenheid van de directie, die de nodige middelen dient vrij te 
maken om dit proces van continue verbetering op effectieve wijze te kunnen uitvoeren. In de 
directiebeoordeling, die minstens één maal per jaar dient plaats te grijpen, worden de verschillende analyses 
en daaruit voortvloeiende acties besproken, inclusief de bereikte resultaten, en verdere nodige inspanningen. 
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9. Speciale gevallen 

9.1. Multi-merk certificeerders 

35. De leverancier mag enkel de eigen merken keuren, zoals die door Sigma zijn vastgelegd in het SigmaCert 
platform. Uitzonderingen 
- Voor voorzetapparatuur geldt deze eis niet. 
- Voor betonpompen geldt dat wanneer een leverancier een ander merk wil keuren, hij een naspeurbare 

analyse moet hebben per criterium van de checklist, die de certificeerder toelaat te beoordelen hoe dit 
criterium moet geïnterpreteerd te worden. De certificeerder moet hier aantoonbaar kennis van hebben 
genomen, en moet minstens 3 jaar ervaring hebben als onderhoudstechnieker op betonpompen. Deze 
uitzondering geldt enkel wanneer de invoerder van het merk in kwestie binnen de 6 maand na de 
vraagstelling door Sigma, geen bevestiging geeft dat hij het eigen merk wil keuren, of wanneer er geen 
invoerder is van het merk in kwestie. 

- Wanneer een leverancier van betonpompen een ander merk keurt, dient hij de invoerder van dat 
merk te informeren dat de keuring is uitgevoerd. Hierbij geeft hij minstens datum keuring, klant, en 
chassis nummer mee. Tevens dient hij op het keuringsrapport te vermelden dat de SigmaCert 
keuring in dat geval niet meetelt in de regeling omtrent de fabrieksgarantie. 

9.2. Verhuurders 

36. Leveranciers die materiaal verhuren worden aangestuurd door de respectieve invoerders. Zij voeren zelf 
nooit keuringen uit. 

9.3. Leverancier die met agenten werkt 

37. De leverancier die met agenten werkt, is verantwoordelijk voor het kwaliteitsniveau van deze agenten.  Er 
zijn drie mogelijkheden. 
- Ofwel neemt de leverancier de keurings- en onderhoudsactiviteiten voor deze agenten waar, conform 

de eigen procedures en instructies. 
- Ofwel ziet zij erop dat de agent conform dit referentieel werkt. Dit omvat dan alle aspecten van het 

SigmaCert referentieel, zoals onder meer opleiding, kwalificatie en monitoring keurders, 
stickerprocedure, project management beoordeling, planning, ….  

- Ofwel wordt de dealer afzonderlijk gecertificeerd 
 
 


