3D1 – Keteninitiatieven
Branche-informatie;
Klaver Fietsparkeren is als bedrijf de enige in Nederland die zich alleen met fietsparkeren bezig
houdt. Fietsparkeren is onderdeel van de branche; straatmeubilair.
Klaver Fietsparkeren is actief als toeleverancier en als leverancier van eindproducten. Klaver heeft
geen productie faciliteit.
Brancheorganisaties:
Koninklijke Metaalunie
Nieuwegein
030-6053344
www.metaalunie.nl
- Stichting FietsParkeur
Nieuwegein
030-6053344
www.fietsparkeur.nl

Stichting FietsParkeur
Nieuwegein
030-6053344
www.metaalunie.nl
Vereniging Straatmeubilair
Nieuwegein
030-6053344
www.verenigingstraatmeubilair.nl

- CO2 seminar.nl
Een initiatief om te voldoen aan de 3.D.1 eis waar Klaver actief aan deelneemt
- Duurzaam
Klaver stond op de beurs duurzaam 2015.
Wanneer: Woensdag 11 februari 2015
Waar: Taets, Art & Event Park te ZAANSTAD
Voor wie: Ondernemers, Facilitair Managers en iedereen die wil verduurzamen
MVO basislogo blue 72dpi 300x300MVO Nederland verzorgt een workshop 2020 ambitie en is
aanwezig met een stand. Directeur Willem Lageweg is één van de sprekers. MVO Nederland
inspireert, verbindt en versterkt bedrijven en sectoren om steeds verdergaande stappen te zetten op
het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). ‘Samen veranderen’ is het motto
van deze nationale kennis- en netwerkorganisatie. Haar ambitie is dat het Nederlandse bedrijfsleven
wereldwijd wordt gezien als een inspirerend voorbeeld van MVO en duurzaamheid. Met meer dan
2.000 bedrijven en organisaties - uit alle sectoren variërend van MKB tot multinational - is MVO
Nederland het grootste nationale MVO-bedrijvennetwerk in Europa. In Ambitie 2020 verenigt MVO
Nederland de gezamenlijke ambities van vooruitstrevende Nederlandse bedrijven op weg naar een
circulaire en inclusieve economie.
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- De Normaalste Zaak
Klaver is actief lid van “De Normaalste Zaak”. Een initiatief om mensen met een afstand tot de
reguliere arbeidsmarkt een kans te bieden. Niet zozeer CO2 bindend maar zeker wel MVO, kwaliteit.
FIPAVO
Vereniging van producenten en leveranciers van fietsparkeervoorzieningen.
Vakbladen:
- Metaal en Techniek
- Cobouw
- Parkeer24
- Verkeerskunde
Klaver neemt deel aan verschillende initiatieven op gebied van Duurzaam Ondernemen (Social
Return), CO2 reductie, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en milieuverantwoord zaken
doen om zo haar bijdrage te leveren aan de wereld van morgen. Daar waar mogelijk neemt Klaver
het initiatief om de genoemde onderwerpen op de agenda te krijgen en maakt zij zich hard voor
daadwerkelijk zaken doen en gunnen met bedrijven en branches welke hetzelfde doel nastreven.
Initiatieven waar Klaver participeert:

Vereniging Straatmeubilair
Actieve deelname van Klaver aan het overleg waarbij milieu- en energiebesparing, maatschappelijk
verantwoord ondernemen en CO2 reductie op de agenda staan. Klaver probeert door middel van een
afvaardiging in de persoon van Chiel Grevers andere deelnemers te overtuigen van het nut van deze
onderwerpen. Onderwerpen als Duurzaam inkopen en het betrekken van deze onderwerpen bij
aanbestedingen en gunningen probeert Klaver hoog op de agenda te krijgen.
Bewijsstukken van deelname: uitnodiging en agenda, notulen, etc.
Budget op jaarbasis: € 1500,00

Stichting FietsParkeur
Actieve deelname van Klaver in de Stichting FietsParkeur door Jan Klaver, voorzitter college van
deskundigen. Als voorzitter van het college van deskundigen heeft Jan Klaver ervoor gezorgd dat
onderwerpen als duurzaamheid en milieu (CO2) vast op de agenda komen van de overleggen welke
gevoerd worden.

Sectie FiPaVo
De sectie FiPaVo bestaat uit fabrikanten en leveranciers van fietsparkeervoorzieningen die
toonaangevend zijn op de Nederlandse markt. Het doel is om de collectieve belangen van de leden te
behartigen. Doelstellingen hierin zijn:
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Belangenbehartiging op het gebied van fietsen, fietsparkeervoorzieningen, en andere onderwerpen
met betrekking tot fietsmobiliteit. Het bieden van een netwerkplatform voor de leden. De sectie
FiPaVo fungeert als kennisplatform voor de aangesloten leden en potentiële afnemers. Verder zet de
sectie zich in om de markt voor fietsparkeren te vergroten door gerichte belangenbehartiging zonder
individueel commercieel belang. Het onderhouden van een benchmark. Klaver neemt actief deel in
zowel de sectie FiPaVo als in de stichting FietsParkeur welke daar een onderdeel van is.
Bewijsstukken van deelname: uitnodigingen en agenda, notulen, etc.

VNO-NCW
VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. Klaver is lid van deze
brancheorganisatie. In juni 2013 heeft Klaver voor een groot deel van de leden een presentatie
gehouden over haar bedrijfsvoering in combinatie met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen,
Social Return en Co2 reductie. In deze presentatie werd sterk benadrukt dat er veel mogelijkheden
zijn op het gebied MVO, Social Return en CO2 reductie, mits de overheden hier het belang ook van
inzien. Iedereen was onder de indruk van de behaalde resultaten. In 2014 heeft Jan Klaver diverse
gesprekken gevoerd met 2e kamerlid John Kersten (PVDA). In deze gesprekken is uitgebreid
stilgestaan bij duurzaam ondernemen en de rol van de Participatiewet hierin.
Bewijsstukken: PowerPoint presentaties

Overheden / politiek
Klaver heeft in het voorjaar van 2013 diverse malen presentaties gehouden voor de lokale - en
landelijke politiek met als thema, duurzaamheid, milieu en social return.
Hierbij werd actief gediscussieerd over de mogelijkheden en onmogelijkheden op dit gebied waarbij
voor Klaver een actieve rol was weggelegd om de politiek te overtuigen van het nut van
bovengenoemde onderwerpen. De politiek moet daar uiteraard de mogelijkheden voor bieden.
In 2014 en 2015 is en komt daarop een vervolg. Klaver is actief betrokken bij “De Normaalste Zaak”.
Bewijsstukken: PowerPoint presentaties

Duurzaam 24
Duurzaam24 is een digitaal kanaal gefocust op duurzaamheid. Duurzaam24 is te bekijken via internet
en via beeldschermen op verschillende locaties. Klaver is actief betrokken bij dit initiatief en heeft
zendtijd gekocht om zo als leverancier een beeld te schetsen van wat zij aan duurzaamheid doen.
Hier is een film van gemaakt en deze wordt meerdere keren per dag uitgezonden.
Bewijsstukken : Film
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Beurzen en symposia
In 2014 heeft Klaver voor het eerst op de Provada gestaan. Op deze beurs voor vastgoedmanagers
stond Klaver op het duurzaamheidsplein. Veel positieve reacties waren ons deel. In 2015 wordt dit
wegens succes herhaald.
Bewijsstukken : onderstaande foto

Duurzaam 2015
Waar: Taets, Art & Event Park te ZAANSTAD
Voor wie: Ondernemers, Facilitair Managers en iedereen die wil verduurzamen
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