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Organisatiestructuur

Om duurzaamheid binnen de organisatie goed te kunnen ontwikkelen zijn een
aantal medewerkers uitgerust met specifieke taken. De KVGM coördinator is aanspreekpunt
op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Hij wordt hierbij ondersteund
door de KVGM assistent. Zij verzorgt o.a. de boekhouding van CO2 management.
In figuur 1 wordt de samenstelling en bezetting rondom duurzaamheid uit een gezet.

D ire c te u r

K V G M c o o rd in a t o r

C o m m e rc ie e l m a n a g e r

K V G M a s s is t e n t

Figuur 1.

Organisatiestructuur duurzaamheid.
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Taken en verantwoordelijkheden

2.1 Managementteam Klaver BV
Het managementteam van Klaver bestaat uit de directeur, de KVGM coördinator en de
commercieel manager. De taken en verantwoordelijkheden van het managementteam zijn:
 Beslissende instantie voor het goedkeuren van de ambitie/visie/doelstellingen en het
beleid op het gebied van duurzaamheid en milieu.
 Beslissende instantie voor het goedkeuren van investeringen op het gebied van
duurzaamheid en milieu.
 Intern en extern uitdragen van de visie/ambitie/doelstellingen en het beleid binnen
Klaver BV.
2.2 KVGM coördinator Klaver BV
Bij Klaver BV is er een KVGM coördinator aangesteld. Zijn taken en verantwoordelijkheden
met betrekking tot duurzaamheid en milieu zijn:
 Rapportage aan het management team.
 Algemene interne en externe communicatie ten aanzien van duurzaamheid en milieu.
 Invulling geven aan de visie/ambitie/doelstelling en het beleid.
 Signaleren van ontwikkelingen op het gebeid van duurzaamheid, kennisontwikkeling
en bezoek aan congressen en symposia.
 Begeleiden van verbeterprocessen (bv CO2 en energiebesparing) en borging van de
duurzaamheidcertificaten.
 Agendeert duurzaamheid in het management team.
 Bewaken van doelstellingen.
 Bewaken kwaliteitssysteem.
 Beheer van normen en richtlijnen.
2.3 Duurzaamheid en onderhoud
De taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot duurzaamheid en onderhoud zijn:
 Rapportage van de Carbon footprint van de organisatie.
 Inventariseren van beschikbare data ten behoeve van de CO2 footprint.
 Aanleveren rapportage met betrekking tot duurzaamheid onderhoud milieu en
energiebesparing aan management team.
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Reductiedoelstelling en bewaking

CO2 reductiedoelstelling 2010-2015
In 2010 had Klaver een reductiedoelstelling van 2% en voor de periode van 2011 – 2015
wordt een reductie nagestreefd van 1,5%, gerelateerd aan de omzet in Euro’s.
Speerpunten in 2010 waren:
Bedrijfsauto’s;
 Aanschaf zuinigere auto’s, indien aan vervanging toe.
 Rijstijl training.
 Bewustwording stimuleren.
Energieverbruik kantoren
 Bewust omgaan met energie.
 Verlichtingsplan beoordelen op haalbaarheid en afh. daarvan uitvoeren.
Daar zijn in 2011 nog een paar hele belangrijke bijgekomen:
- herontwikkeling producten CycleUp (2ParkUp) en Cluster lijn
- verdere digitalisering administratie
Voor 2012 heeft Klaver de volgende speerpunten:
- verdere digitalisering administratie
- nieuw contract energievoorziening (groene stroom)
- promoten treinreizen
- bewustwording, helemaal nu Klaver het gehele pand huurt
Voor 2013 heeft Klaver de volgende speerpunten:
- Bewustwording verder stimuleren en medewerkers motiveren
- Cursus: ‘Het nieuwe rijden” voor de medewerkers met een auto van de zaak
Voor 2014 heeft Klaver de volgende speerpunten:
- wagenpark kritisch bekijken en aanschaf / vervanging op basis van CO2 en
verbruik
- aansluiting bij initiatieven zoals daar zijn: MVO Nederland, Duurzame inkoop, etc.
Voor 2015 heeft Klaver de volgende speerpunten:
- project : band op spanning.
Iedere bestuurder is verplicht om 1x in de maand zijn bandenspanning te
controleren / aan te passen. Lijsten hiervoor zijn verstrekt.
- Digitalisering van personeelsdossiers en projectmappen
- Dubbelzijdig en zwart wit printen.
Voor verdere reductiepunten en –doelstellingen verwijzen wij naar het reductieplan dat deel
uit maakt van ons portfolio CO2 Prestatieladder.
Hoogeveen, 10 januari 2015

J. Klaver
Directeur

