
 

 
 

 
   
Plaats en datum: 

 

Voor het kantoor van afgifte: 
Barendrecht, 31 maart 2021 
 

DNV - Business Assurance 
Zwolseweg 1, 2994 LB  Barendrecht, Netherlands 

 

 
 

 
 

J.H.C.N. van Gijlswijk 
Management Representative 

   

Het niet nakomen van de in de certificatie-overeenkomst gestelde condities kan leiden tot het ongeldig verklaren van dit certificaat. 

CERTIFYING UNIT: DNV Business Assurance Norway AS, Veritasveien 1, 1363 Høvik, Norway 

TEL: +47 67 57 99 00. www.dnvgl.com/assurance 
 

 

ORGANIZATIONAL SAFETY 
CULTURE CERTIFICATE 
Certificaat nr.: 
216922-2017-OTH-NLD-DNV 

Initiële certificatie datum: 
10 maart 2013 

Geldig: 
08 april 2020 – 07 april 2023 

 
 
Dit is ter bevestiging dat de organisatiecultuur van 

Arcadis Nederland B.V. 
Beaulieustraat 22, 6814 DV  Arnhem, Nederland, KvK 09036504 

en de locaties zoals vermeld in de appendix bij dit certificaat 
 
 
voldoet aan de eisen gesteld in de Organisatiecultuur norm: 

Certificatieschema Veiligheidsladder versie 4.0 - SCL Original - Stap 4 

 

 

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: 

Het leveren van ontwerp- en adviesdiensten en het realiseren van projecten op het gebied 
van de natuurlijke en gebouwde omgeving. Projecten op de gebieden gebouwen, 
infrastructuur, water en milieu betreffen het ontwikkelen, ontwerpen, vormgeven, 
adviseren, implementeren, realiseren, beheren, onderhouden en exploiteren. 
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APPENDIX BIJ CERTIFICAAT 
 
Arcadis Nederland B.V. 

De volgende locaties zijn mede gecertificeerd: 
 

 

Naam locatie Adres locatie Scope locatie 

Arcadis Nederland B.V. Beaulieustraat 22, 6814 DV  Arnhem, 

Nederland 
Het leveren van ontwerp- en 

adviesdiensten en het realiseren van 

projecten op het gebied van de natuurlijke 

en gebouwde omgeving. Projecten op de 

gebieden gebouwen, infrastructuur, water 

en milieu betreffen het ontwikkelen, 

ontwerpen, vormgeven, adviseren, 

implementeren, realiseren, beheren, 

onderhouden en exploiteren. 

Arcadis Nederland B.V. Fruitlaan 4a, 4462 EP  Goes, Nederland Het leveren van ontwerp- en 

adviesdiensten en het realiseren van 

projecten op het gebied van de natuurlijke 

en gebouwde omgeving. Projecten op de 

gebieden gebouwen, infrastructuur, water 

en milieu betreffen het ontwikkelen, 

ontwerpen, vormgeven, adviseren, 

implementeren, realiseren, beheren, 

onderhouden en exploiteren. 

Arcadis Nederland B.V. Mercatorplein 1, 5223 LL  Den Bosch, 

Nederland 
Het leveren van ontwerp- en 

adviesdiensten en het realiseren van 

projecten op het gebied van de natuurlijke 

en gebouwde omgeving. Projecten op de 

gebieden gebouwen, infrastructuur, water 

en milieu betreffen het ontwikkelen, 

ontwerpen, vormgeven, adviseren, 

implementeren, realiseren, beheren, 

onderhouden en exploiteren. 

Arcadis Nederland B.V. Nieuwe Steen 3, 1625 HV  Hoorn, 

Nederland 
Het leveren van ontwerp- en 

adviesdiensten en het realiseren van 

projecten op het gebied van de natuurlijke 

en gebouwde omgeving. Projecten op de 

gebieden gebouwen, infrastructuur, water 

en milieu betreffen het ontwikkelen, 

ontwerpen, vormgeven, adviseren, 

implementeren, realiseren, beheren, 

onderhouden en exploiteren. 

Arcadis Nederland B.V. Stationsplein 10, 9401 LB Assen, 

Nederland 

Het leveren van ontwerp- en 

adviesdiensten en het realiseren van 

projecten op het gebied van de natuurlijke 

en gebouwde omgeving. Projecten op de 

gebieden gebouwen, infrastructuur, water 

en milieu betreffen het ontwikkelen, 

ontwerpen, vormgeven, adviseren, 

implementeren, realiseren, beheren, 

onderhouden en exploiteren. 
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Naam locatie Adres locatie Scope locatie 

Arcadis Nederland B.V. Lübeckplein 34, 8017 JS  Zwolle, 

Nederland 
Het leveren van ontwerp- en 

adviesdiensten en het realiseren van 

projecten op het gebied van de natuurlijke 

en gebouwde omgeving. Projecten op de 

gebieden gebouwen, infrastructuur, water 

en milieu betreffen het ontwikkelen, 

ontwerpen, vormgeven, adviseren, 

implementeren, realiseren, beheren, 

onderhouden en exploiteren. 

Arcadis Nederland B.V. Piet Mondriaanlaan 26, 3812 GV  

Amersfoort, Nederland 
Het leveren van ontwerp- en 

adviesdiensten en het realiseren van 

projecten op het gebied van de natuurlijke 

en gebouwde omgeving. Projecten op de 

gebieden gebouwen, infrastructuur, water 

en milieu betreffen het ontwikkelen, 

ontwerpen, vormgeven, adviseren, 

implementeren, realiseren, beheren, 

onderhouden en exploiteren. 

Arcadis Nederland B.V. La Guardiaweg 36-66, 1043 DJ  

Amsterdam, Nederland 
Het leveren van ontwerp- en 

adviesdiensten en het realiseren van 

projecten op het gebied van de natuurlijke 

en gebouwde omgeving. Projecten op de 

gebieden gebouwen, infrastructuur, water 

en milieu betreffen het ontwikkelen, 

ontwerpen, vormgeven, adviseren, 

implementeren, realiseren, beheren, 

onderhouden en exploiteren. 

Arcadis Nederland B.V. Stationsplein 18d, 6221 BT  Maastricht, 

Nederland 
Het leveren van ontwerp- en 

adviesdiensten en het realiseren van 

projecten op het gebied van de natuurlijke 

en gebouwde omgeving. Projecten op de 

gebieden gebouwen, infrastructuur, water 

en milieu betreffen het ontwikkelen, 

ontwerpen, vormgeven, adviseren, 

implementeren, realiseren, beheren, 

onderhouden en exploiteren. 

Arcadis Nederland B.V. Weena 505, 3013 AL  Rotterdam, 

Nederland 
Het leveren van ontwerp- en 

adviesdiensten en het realiseren van 

projecten op het gebied van de natuurlijke 

en gebouwde omgeving. Projecten op de 

gebieden gebouwen, infrastructuur, water 

en milieu betreffen het ontwikkelen, 

ontwerpen, vormgeven, adviseren, 

implementeren, realiseren, beheren, 

onderhouden en exploiteren. 

 


