Schaap Maatschappelijk
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
In de laatste 25 jaar heeft Schaap de volgende activiteiten gedaan in
het licht van maatschappelijk verantwoord ondernemen:
Behartiging van de branche:
- Voorzitter vakgroep Bliksembeveiliging van Uneto-Vni (1995-2007)
- Ontwikkelen van een kwaliteitssysteem voor dit vakgebied (in
samenwerking met TNO)
Behartiging van de (toekomstige) gebruikers van bliksembeveiliging:
- Voorzitter normcommissie NEC81 (norm voor
bliksembeveiliging) (1992 – heden)
- Organiseren van een 2 jaarlijkse bliksemseminar (in samenwerking
met de Kema) (1989-1999)
- Voorzitter Adviesraad Bliksem en Overspanningsbeveiliging ABO
(1995- heden)
- Lid van diverse werkgroepen van verzekeraars (1994 – heden)
Arbeidsmarkt:
- Samenwerking met Centrum voor Menskracht, gericht op integratie
van werkzoekenden (2010-heden)
Lokaal:
- Bestuurslid Stichting Industrieel Erfgoed Deventer (2011-heden)
Diverse:
Bliksembeveiligingsinstallatie om niet gemaakt voor Ronald McDonald
huis in Zwolle

Delen van kennis
Uitgeven van in totaal 3 (unieke) Nederlandstalige handboeken voor
Bliksembeveiliging (in 1995 2 boeken en in 2008)
Docent
Docent Bliksembeveiliging van het Nederlands Norm Instituut (cursus
NEN 62305)
Cursussen en lezingen
Verzorgen van zeer veel lezingen voor diverse algemene groepen:
- van Nederlandse vereniging van Huisvrouwen tot weer- en
sterrenkundige verenigingen.
- gezamenlijke lezingen met Reinier van de Berg (meteo consult)
Publicaties
Publicatie van diverse artikelen in vakbladen
Het uitbrengen en gratis verstrekken van een leaflet “Gedragsregels bij
onweer”

Deskundigheid
Schaap EMC Engineering behoort op het gebied van deskundigheid in
de top 10 van deskundigheid over de hele wereld.
Naast dat Schaap vooraanstaand en actief lid is van de internationale
IEC commissie (TC81), wordt haar expertise ook gevraagd in onder
andere:
- Japan (GSM provider DoCoMo)
- Angola (Overheid)
- Zuid Afrika (Nederlandse Ambassade)
- Congo (International Criminal Court)
- Andorra (test van alternatieve opvangers)
Lid van een vooraanstaande Duitse groep
“Ausschuss für Blitzschutz und Blitzforschung (ABB)“
Delen van kennis
Actief meegedaan met “Goed bestuur in MKB familiebedrijven”
Onderzoek en kenniscirculatie opgezet door het lectoraat
familiebedrijven van de hogeschool Windesheim (in 2012/2013).

Personeelsbeleid:
In 2012 een uniek ESF innovatie project opgezet en uitgevoerd in
samenwerking met Centrum voor Menskracht te Deventer.
“ Meer bedrijfsrendement door ambassadeurschap en mobiliteit.”
Op basis van individuele, afdeling en collectieve samenkomsten zijn
diverse processen binnen het bedrijf verbeterd, mede door input van
de medewerkers. Met name op gebied van instructie, samenwerking ,
klantbediening en interne overlegstructuren zijn diverse vernieuwingen
toegepast.
Er wordt veel aandacht besteed aan interne en externe opleiding,
persoonlijke ontwikkelingskansen in combinatie met bedrijfsbehoeften.

Milieu bewust
Cradle to Cradle principe. Materiaal wordt zoveel mogelijk
hergebruikt. Indien niet mogelijk wordt het afzonderlijk bewaard.
Uitgebreide en efficiënte route/werk planning.
Auto’s zijn uitgerust met controle op rijgedrag.
Magazijn is uitgerust met aanwezigheid verlichting.

