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Inleiding 

 

Het jaar 2018 is voorbij gevlogen. Voor u ligt alweer de 4de uitgave van het kwaliteitsjaarverslag van 

Klaver Fietsparkeren. Een mooi jaar waarin enorme stappen zijn gezet voor de toekomst een jaar 

waarin wederom duidelijk is geworden dat kwaliteit een enorme belangrijke rol speelt in de markt van 

Fietsparkeren. Onderscheidend zijn zoals dat zo mooi heet. Onderscheidend zijn door je positie in de 

markt, de producten die je levert en de manier waarop je dit allemaal doet. 

 

Klaver Fietsparkeren (hierna te noemen; Klaver) is op diverse deelgebieden gecertificeerd omdat  zij 

het belangrijk vinden om de organisatie op een hoger plan te brengen. Als je kwaliteit wilt leveren kan 

dat alleen maar als je je organisatie op orde hebt. En je organisatie op orde krijg je alleen maar als 

een ieder binnen die organisatie betrokken is en alleen maar voor het beste (voor de klant) wil gaan. 

 

Klaver neemt voor zover mogelijk haar verantwoordelijkheid op weg naar een duurzame toekomst 
voor ons allemaal. Wij bouwen verder aan ons netwerk , waarbij goede relaties essentieel zijn. Klaver 
stimuleert de creativiteit van haar medewerkers. Investeren in innovatie zal ook de komende jaren 
garant staan voor onze voorsprong in de markt. Het succes hangt steeds meer af van de 
medewerkers die de visie en missie goed begrijpen. Het organiseren/borgen van eigen kwaliteit in de 
keten is niet meer voldoende. We gaan naar het samen organiseren en borgen van kwaliteit en richten 
ons meer op een bredere maatschappelijke bijdrage. Wij doen dat door leiding te geven met visie, 
inspiratie en integriteit. Klaver creëert waarde voor haar klanten en bereikt daarmee als bedrijf 
evenwichtige resultaten. 

2018 stond in het teken van verdere professionalisering van het bedrijf met het oog op de toekomst. 

Een overname van het bedrijf is een feit en verdere ontwikkeling is mogelijk door toedoen van de 

nieuwe eigenaar. Klaver heeft de ambitie door te groeien op verschillende exportmarkten om zo 

markleider te blijven / zijn op het gebied van fietsparkeren. 

 

Voor 2019 staat certificering van ISO 9001 versie 2015 in de planning. De belangrijkste wijziging is 
misschien wel de “geest” van ISO 9001, versie 2015. Het uitgangspunt van waaruit de norm vertrekt. 
ISO 9001;2008 is erg voorschrijvend, handboeken en procedures. ISO 9001;2015 gaat meer uit van 

de organisatie zelf. Wie ben je als organisatie, welke toegevoegde waarde lever je en waar liggen de 

risico’s. Belangrijk is dat het geheel samenkomt in een kwaliteitsmanagementsysteem dat 

ondersteunend is. Het systeem moet de organisatie en de mensen ondersteunen, maar het mag nooit 

leidend zijn. 

 

Er kan worden vastgesteld dat het kwaliteitsmanagementsysteem volledig is geïntegreerd in de 

bedrijfsvoering van Klaver. De resultaten worden met het MT (managementteam) besproken en 

openbaar gemaakt. Eventuele corrigerende en preventieve maatregelen worden vastgelegd op een 

actielijst.  

 

De verslagperiode bestrijkt de tijd van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 en wordt in 

navolgende perioden gebruikt als basisdocument voor verdere rapportages. Het 

kwaliteitsjaarplan gaat over een langere periode, dit omdat het om een continuproces gaat en 

wij als bedrijf plannen willen maken voor de komende jaren. 
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Missie en visie 

 

Missie; 

Klaver is actief in de straatmeubilair branche en richt zich enkel en alleen op het fietsparken. Klaver is 

het enige bedrijf in Nederland dat alleen fietsparkeren doet. 

 

Klaver is zich bewust van haar maatschappelijke invloed en ziet maatschappelijke 
verantwoordelijkheid als vanzelfsprekend. Dit is te zien in alles wat zij doen: in de projecten, in de 
organisatie, zowel direct als indirect. Dit betekent dat innovatie, een open en integere stijl van zaken 
doen, klantvriendelijkheid, maar zeker ook de zorg voor milieu en duurzaam ondernemen 
wezenskenmerken zijn in de dagelijkse bedrijfsvoering. De samenstelling van het personeel is daar 
een goed voorbeeld van. Er zijn contracten afgesloten met de Sociale Werkvoorziening, het UWV en 
de gemeente Hoogeveen. Op dit moment heeft meer dan de helft van het personeel een afstand tot 
de reguliere arbeidsmarkt. Denk daarbij aan de vroegere WSW, Wajong en WW. Daarnaast is Klaver 
gecertificeerd op de hoogste trede van de CO2 Prestatieladder en heeft het de MVO monitor van de 
Metaal Unie in haar bezit. MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) betekent voor Klaver dat 
zij eerlijk zaken doet en ieder hierin een kans geeft omdat Klaver gelooft in kansen voor iedereen. 
 
Voor haar medewerkers creëert Klaver een optimale, stabiele en veilige werkomgeving, die maximaal 
bijdraagt aan de realisatie van hun individuele ambities. In deze solide omgeving dagen zij hun 
medewerkers voortdurend uit tot ontplooiing, creativiteit en ondernemerschap. We werken veilig of we 
werken niet en daarbij neemt het management altijd een voortrekkersrol in. 

Visie 

 
“Aangenaam fietsparkeren” 
 
Klaver biedt innovatieve - en kwalitatieve oplossingen voor een zo optimaal mogelijk gebruiksgemak 
van haar producten. Dit doen zij door; 
 
- anticiperen op de communicatie methoden die onze huidige samenleving kent; 
- verder professionaliseren van de organisatie wat betreft de kwaliteit, betrouwbaarheid, 

veiligheid, creativiteit en service; 
-  een (verdere) focus op “customer intimacy” om zo een duidelijke voorkeurspositie op dit 

gebied te kunnen ontwikkelen en te kunnen onderscheiden van de concurrentie 
(langetermijnstrategie); 

- nog meer te focussen op wederzijds begrip en transparantie binnen de organisatie; 
- medewerkers op ieders eigen niveau te stimuleren en te motiveren om zo hun eigen 

verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van hun eigen kwaliteit van werk; 
- volop de ruimte te bieden om veilig en verantwoord het werk te doen; 
- stakeholders volop te betrekken bij de bedrijfsvoering om zo tot meer tevredenheid en 

optimalisatie van de behoeften te komen; 
- verspilling op het gebied van grondstoffen en energie te minimaliseren door bewustwording en 

slim te zijn; 
- optimaal in te zetten op kwaliteit van goederen en diensten; 
- risicomanagement verder te ontwikkelen om zo strategische stappen te kunnen zetten. 
 
 
Samenvattend kun je zeggen dat Klaver wil investeren in samenwerking: 
 
- doe waar je goed in bent en gebruik beproefde technologieën. 
- ontwikkel producten en concepten (wees innovatief) 
- kies partners met een toegevoegde waarde, want uitblinken doe je samen. 
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Beleidsverklaring Klaver Fietsparkeren 

 

Klaver wil als organisatie een leidende positie innemen bij het uitvoeren en verlenen van de diensten 
in de ontwikkeling, verkoop, levering, montage en onderhoud van fietsparkeersystemen. 
 
Klaver streeft naar een continue verbetering van haar dienstverlening. Klaver erkent hierbij het belang 
van kwaliteit, de bescherming van het milieu en de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, 
onderaannemers, klanten, etc. CO2 reductie wordt vormgegeven aan de hand van de CO2 
Prestatieladder. Als basis voor het beleid dienen de geldende wet- en regelgeving op deze gebieden. 
 
Klaver wil de risico’s op het gebied van veiligheid, milieu en energie aspecten zoveel mogelijk 
beheersen. De kwaliteit,- veiligheid-, milieu en energie aspecten van de activiteiten zijn geborgd in het 
managementsysteem van Klaver. Dit managementsysteem bevat de volgende aspecten: 
 
- NEN-EN-ISO 9001:2008    9001:2015 
- NEN-EN-ISO 14001:2004 
- NEN-EN-ISO 16001:2009 
- VCA**: 2008 / 5.1   later 2008 / 6.0 
- CO2 Prestatieladder (als meet instrument) 
-            MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) 
- Social Return (PSO ladder) 
 
Basis is en blijft hierbij dat Klaver Fietsparkeren verantwoord onderneemt zodanig dat rekenschap 
wordt gehouden met het feit dat Klaver een financieel gezonde onderneming wil/moet zijn. 
 
Kwaliteit 
- Het procesmatig beheersen van projecten; 
- Borging van het verbeterproces van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu; 
- Het periodiek rapporteren en meten van de voortgang op deze terreinen om resultaten 

inzichtelijk te maken: 
Veiligheid 
- Het voorkomen van letsel tijdens de bedrijfsactiviteiten bij zowel eigen mensen als derden; 
- Het voorkomen van materiele- en milieuschade; 
- Het borgen van veiligheidsprocessen in de lijn van uitvoering. Veiligheid is een integraal 

onderdeel van onze bedrijfsuitvoering en is gebaseerd op 5 veiligheidsprincipes; 
   - veilig en gezond werken kan altijd 
   - veilig en gezond werken kost tijd 
   - veilig werken doen we samen 
   - we spreken elkaar aan op onveilig gedrag en onveilige situaties 
   - veiligheid zit in je, ook buiten werktijd 
Gezondheid 
- Het preventief identificeren van bedrijfsrisico’s door middel van een jaarlijks Risico 

Inventarisatie en Evaluatie. Hieruit wordt een actieplan opgesteld en uitgevoerd. 
 
Milieu & Energie 
- Milieu- en Energiezorg maakt een belangrijk onderdeel uit van de bedrijfsdoelstellingen van 

Klaver. Een zeer belangrijk milieuaspect is de reductie van de CO2 emissies. Klaver maakt 
het energieverbruik voor alle medewerkers transparant om zo de medewerkers te motiveren 
voorstellen te doen die kunnen bijdragen aan het verminderen van het energieverbruik. 
Hiertoe volgen wij de CO2 Prestatieladder op een zo hoog mogelijk niveau. 

 
Het managementsysteem van Klaver wordt periodiek getoetst via inspecties en (interne) audits. Zowel 
tekortkomingen als verbeterpunten ten aanzien van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid, Milieu en 
Energie worden procesmatig opgepakt en vertaald naar respectievelijke correctieve- en 
verbetermaatregelen. 
 
Het management beseft, dat betrokkenheid van alle Klaver medewerkers onontbeerlijk is bij het 
instant houden en voortdurend optimaliseren van het beleid ten aanzien van Kwaliteit, Veiligheid, 
Gezondheid en Milieu & Energie. Het management van Klaver streeft naar continu verbetering op het 
gebied van VGM om zo persoonlijk letsel en materiele- en milieuschade te voorkomen. 
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MVO  
 
Werk met oog voor Mens, Maatschappij en Milieu 
 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een integrale visie op ondernemerschap. 
In het dagelijks beleid van Klaver Fietsparkeren zijn Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) en duurzaamheid vanzelfsprekende onderdelen. 
 
MVO binnen Klaver is niet alleen gebaseerd op de 3 P’s, Profit, People en Planet, maar dat gaat 
verder. MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging 
gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven 
en organisaties.  MVO is maatwerk en wordt binnen Klaver gezien als een proces en niet als een 
eindbestemming. 
 
In 2016 is Klaver fietsparkeren gecertificeerd voor de MVO-monitor. Het bijbehorende certificaat is 3 
jaar geldig en geldt dan voor de hoofdvestiging en tevens enige vestiging van het bedrijf zoals 
gevestigd aan de Weberstraat 5 te Hoogeveen (scope). 
 
De kernthema’s van de MVO-monitor zijn: 

- Milieu 
- Arbeidsomstandigheden 
- Mensenrechten 
- Eerlijk zaken doen 
- Betrokkenheid 
- Eindgebruiker belangen 

 
Klaver streeft naar het behalen van een zo hoog mogelijke winst (Profit) maar houdt ernstig rekening 
met de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op het milieu (Planet). Klaver vindt haar personeel 
(People) erg belangrijk en ziet dat als haar belangrijkste kapitaal. 
Profit, People en Planet moeten met elkaar in balans zijn en Klaver is hier over open naar haar 
stakeholders. 
 
De kernthema’s van de MVO-monitor zijn perfect in te passen in het beleid van Klaver o het gebied 
van; 
 
Profit: 
Winst maken is noodzakelijk om te kunnen blijven investeren in het bedrijf in het algemeen en in onze 
producten en medewerkers in het bijzonder. Investeren in ontwikkeling van mensen en producten 
geeft ons en onze medewerkers inspiratie voor de toekomst. 
Eerlijkheid duurt het langst is een oud gezegde maar het klopt. Eerlijk zaken doen en betrokkenheid 
vindt Klaver belangrijk. Regionaal zaken doen is daar een goed voorbeeld van. 
 
 
People: 
Klaver ziet haar personeel als het grootste kapitaal van de organisatie. Wij bieden onze mensen graag 
uitdagingen om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Door middel van opleiding en 
training wordt iedere medewerker op zijn eigen niveau geschoold. Competentiemanagement wordt 
toegepast om er zeker van te zijn dat medewerkers hun competenties kennen en deze kunnen 
ontwikkelen. Echter onze verantwoordelijkheid gaat verder en wel in het bieden van een kans aan 
mensen met een beperking of met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt. Wij proberen, (ieder op 
zijn eigen niveau) het maximale uit mensen te halen. Dit doen wij door samen te werken met instanties 
op het gebied van sociale werkvoorziening en re-integratie. De arbeidsomstandigheden en 
mensenrechten hebben bij Klaver prioriteit. Dit terug te vinden in: 

- het gelijkheidsbeginsel is bij Klaver op iedere medewerker en op iedere functie van 
toepassing.  

- vrijheid van meningsvorming en omgaan met interne zakelijke conflicten (eerlijke behandeling 
van zakelijke conflicten). 

- vrijheid van meningsuiting 
- vrijheid van informatieverzameling 



Kwaliteitsjaarverslag 2018 / Kwaliteitsjaarplan 2018 - 2020 
 

6 
 

 
Maar ook ten aanzien van de arbeidsomstandigheden en mensenrechten bij leveranciers worden 
eisen gesteld. Zo worden de grondbeginselen van MVO ter sprake gebracht en wordt daar waar nodig 
de informatie grondig nagetrokken. Ook wordt de corruptie index regelmatig geraadpleegd 
(internationaal). 
 
Planet: 
Onze planeet is belangrijk voor ons en voor ons nageslacht. Middels onze uitdaging verwoord in de 
CO2 Prestatieladder en ISO 14001 geven wij invulling aan het milieubeleid. Concreet betekent dat op 
het gebied van afval, scheiding bij de bron en besparen daar waar mogelijk. Alle milieustromen zijn in 
kaart en hier wordt een beleid op gemaakt. Ook de eindgebruikersbelangen worden niet uit het oog 
verloren. Nieuwe producten en concepten worden bedacht met in het achterhoofd dat de producten 
lichter van gewicht moeten zijn en dat ze makkelijker de fabriceren en te transporteren zijn. Dit scheelt 
grondstof, conservering en transport. Alles in het belang van de eindgebruiker en/of fabrikant. 
 
Social Return 
Klaver maakt serieus werk van het plaatsen van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. 
Daar waar het bij andere bedrijven en instellingen vaak gaat om een tijdelijk karakter streeft Klaver er 
naar om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt structureel in te zetten in haar bedrijf. Het 
welzijn van deze doelgroep krijgt hierbij ruime aandacht. 
Klaver communiceert dit initiatief binnen haar netwerk en neemt ook een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om dit onderwerp zo breed mogelijk op de agenda’s te plaatsen. Certificering 
voor de PSO ladder heeft begin van 2016 plaats gevonden. Dit voegt iets toe op het gebied van SROI 
en aanbestedingen op overheidsniveau. 
 
Advies: 
 
Kom eens kijken hoe Klaver zaken doet en ervaar de resource-based benadering van ons 
bedrijf. 
 
 
Hoogeveen, 12 februari 2019 
Versie 5.1 
  
 
Directie Klaver Fietsparkeren 
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Samenvatting 

 

Dit kwaliteitsjaarverslag  is een evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem van Klaver over de 

periode  van 1 januari 2018 t/m 31 december 2018. Dit verslag is tot stand gekomen in samenwerking 

met de  KVGM-coördinator  en is besproken met het management team. De werking en toegevoegde 

waarde van het kwaliteitsmanagementsysteem is hierbij geëvalueerd. ISO 9001 / 14001, VCA** en 

CO2 Prestatieladder zijn prima instrumenten om het niveau van de organisatie en de bewustwording 

van de medewerkers te verhogen. MVO en PSO Prestatieladder zijn ideaal doelstellingen welke 

Klaver graag commercieel wil benutten en verantwoord wil uitdragen. Vanuit de klanten worden 

dergelijke systemen wel of nog niet vereist (aanbestedingen). 

 

Geconcludeerd kan worden dat bij Klaver het managementsysteem goed ingeburgerd is binnen de 

organisatie. Het is een belangrijk onderdeel van de gehele bedrijfsvoering en wordt door iedereen 

gedragen. Kwaliteit in de ruimste zin van het woord is algemeen goed binnen Klaver. Het gaat hierbij 

voornamelijk om de juiste vastlegging en monitoring van doelstellingen, besprekingen en afspraken. 

Daarnaast wordt de tevredenheid van opdrachtgevers gemeten en heeft ook milieu een belangrijke 

plaats binnen de organisatie. 

 

Uit de geanalyseerde gegevens blijkt dat het managementsysteem in voldoende mate aansluit bij de 

organisatie. 

 

Speerpunt in 2017 was het continueren van het totale kwaliteitsprogramma en het opstellen van een 

beleid ten aanzien van Social Return. Parallel daaraan liep de invoering van de Participatiewet per 1 

januari 2015. Dit heeft uiteraard raakvlakken en invloed op de totale bedrijfsvoering en de missie en 

visie voor de toekomst. Doelstellingen op het gebied van CO2 uitstoot zijn in 2016 wel gehaald. De 

CO2 uitstoot van 2016 was ruim 13% lager dan die van 2015 en bijna 14% lager ten opzichte van het 

basisjaar 2012. 

 

Speerpunten in 2018 zijn continuering van de kwaliteitsmanagementsystemen en het onderzoeken 

van de nut en noodzaak van de CO2 prestatieladder. De noodzaak van CO2 reductie is niet de 

discussie, echter wel de noodzaak van certificering. Hierover wordt in de loop van het jaar een 

beslissing genomen. ISO 9001 / 14001;2008 heeft een nieuwe versie nl. ISO 9001 / 14001; 2015. 

Plan is om in 2017 over te gaan op de nieuwe norm. 2018 is dat verplicht.  

 

Speerpunten in 2019 zijn continuering van de ISO 9001 / 14001;2008 heeft een nieuwe versie nl. ISO 

9001 / 14001; 2015. Plan is om in 2019 over te gaan op de nieuwe norm. 

Verder moet de huidige organisatie verder vorm krijgen. Management moet verder ontwikkelen en 

groeien in hun rol. Kwaliteit blijft een speerpunt in de ruimste zin van het woord. Kwaliteit organisatie 

en kwaliteit producten zijn kernwaarden welke er aan bijdragen dat Klaver is wat het nu is. Daarnaast 

zal export groeien en de noodzaak van de kwaliteit van het geleverde product alleen maar belangrijker 

zijn. 

  

Doelstellingen 2019 is continuering van het bestaande kwaliteit managementsysteem. Overgaan 

naar nieuwe norm met name om het aspect  toegevoegde waarde en risico’s. Toegevoegde waarde is 

toch wel de inzet van mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt en daarnaast de 

kwalitatief hoogstaande producten. Risico’s liggen vooral op het gebied van eigendomsstructuur van 

het bedrijf en de inkoop van materialen. In combinatie met een eventuele nieuwe eigenaar worden er 

zeker stappen gezet op het gebeid van continuïteit en visie. Op het gebied van medewerkers 

gezondheid is het beleid gericht op veiligheid en gezondheid. We werken veilig of we werken niet. 0 

ongevallen met verzuim is de doelstelling. 
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Acties; 

 

Dit kwaliteitsjaarverslag is besproken tijdens met het MT op dinsdag 26 februari 2019.  

Dit plan is een levend document die tussentijds aangepast wordt. Het versie nummer wordt dan 

aangepast. 

 

Actiepunt / aandachtspunt Wie Wanneer 

(deadline) 

opmerkingen gereed 

Veiligheid en gezondheid. 

Onveilige situaties en 

handelingen 

KVGM coördinator 

en iedereen 

Continu Melden en 

bespreken 

zodat iedereen 

bewust en 

veiliger wordt. 

12-

2019 

Selecteren van leveranciers op 

Q, milieu en MVO (PSO) en  

VCA* 

Inkoop en 

projectmanager 

Continu Niet alleen 

laten leiden 

door geld ??? 

continu 

Monitoring energie  Adm. medewerker 

en KVGM- 

coördinator 

Maandelijks 

en per 

kwartaal 

Trend 

herkennen en 

afwijkingen 

snel signaleren 

en actie op 

ondernemen 

2019 

Communicatie CO2 prestaties KVGM-coördinator halfjaarlijks Trend 

herkennen en 

actie 

ondernemen 

indien 

noodzakelijk 

2019 

Energieverbruik (Gas) moet 

omlaag 

Gehele bedrijf Meetpunt 

januari 

2018 

Er moet een 

plan komen 

met ideeën uit 

het gehele 

bedrijf. 

2019 

Risicomanagement vorm 

geven 

Projectmanagement Loop van 

2019 

In combinatie 

met nieuwe 

ISO norm 

08-

2019 

0 ongevallen met verzuim tot 

gevolg 

Een ieder Geheel 

2019 

Volop 

aandacht voor 

veilig werken 

continu 

Kwaliteitsmanagementsysteem 

ISO 9001 / 2015 invoeren * 

 

 

Kwaliteitsmanager / 

medewerkers 

Voorjaar 

2019 

 

Half 2019 

gereed 

gereed 

Uitvoeren interne audits Kwaliteitsmanager / 

medewerkers 

Vlgs 

planning 

2018 – 2019 

2019 - 2020 

gereed 

 

 * ISO 9001 / 2015; belangrijk aspect is stakeholders in combinatie met een gedegen risicoanalyse. 

 
Nu de verschillende ISO normen een gemeenschappelijke high level structure hebben, kan in feite 
worden volstaan met één stakeholderanalyse. Stakeholders zijn alle groepen van mensen die een 
belang hebben bij je organisatie en waarin je organisatie dus ook een belang heeft. Immers, zonder 
stakeholders heeft je organisatie geen bestaansrecht. 
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Stakeholders vormen daarmee dus zowel je grootste kans als ook je grootste bedreiging (naast dat je 

financieel ook moet rondkomen) en daarom de belangrijkste input voor je bedrijfsrisicoanalyse.                       

1.0 Kwaliteitsmanagement 

 

Onder kwaliteitsmanagement verstaan we bij Klaver eigenlijk alles wat we doen. We doen alles met de 

gedachte dat het goed moet en beter kan. Hoe kan je beter worden? Hoe manage je dat? 

Meten = weten wordt natuurlijk altijd gezegd en dat geldt ook zeker voor Klaver. Op welke manier 

meten we wat? Hieronder staat vermeld wat we door het jaar heen monitoren. Het is een totaal 

overzicht met globaal de indeling per norm. Echter dit kan niet strikt gescheiden worden omdat er altijd 

overlap is en alles van belang is (in welke norm het ook gemeten wordt). De volgorde is ook vrij in te 

delen. 

 

Het totale kwaliteitsmanagementsysteem is destijds dusdanig geïmplementeerd dat het na verloop 

van tijd volledig ingebakken zit in de organisatie. Op deze manier is destijds ook het Blue Book 

geschreven. Procedures en werkinstructies welke gelinkt zijn aan de praktijk en de werkelijkheid. 

Systemen werden uitgebreid en vervolmaakt, alles voor een nog betere organisatie en kwalitatieve 

uitstraling in de markt. Echter laten we hierbij niet vergeten dat de mens het doet. Investeren in 

mensen, ieder op zijn eigen niveau, dat is waar Klaver voor staat.  

 

ISO 9001 

- Financiële gegevens als omzet en brutomarge 
- Klantentevredenheid verkoop 
- Klantentevredenheid montage / projecten 
- Klachten en claims 
- Leveranciersprestaties 
- Levering betrouwbaarheid  
- Verkoopprestaties 
- Interne audits 

 

ISO 14001 / CO2 management 

- Energieverbruik 
- Afval management 
- Milieudoelstellingen 
- CO2 prestatie en doelstellingen 

 

MVO / PSO 

- Samenstelling personeelsbestand 
- Bedrijven met PSO of bewijs van maatschappelijke betrokkenheid 
- Doelstellingen voor MVO en PSO 

 

VCA 

- Keuring van materialen en goederen 
- Ziekteverzuimprotocol 
- Registratie van gevaarlijke situaties, (bijna) ongevallen,  
- IF index 
- RI&E 
- Werkplekinspecties 
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2.0 ISO 9001:2008 & ISO 14001: 2004 

 

2018 was een lastig en uitdagend jaar. Marktontwikkelingen maken het moeilijk om de gestelde 

doelen te halen. De omzet is gestegen maar de productie kan de groei niet aan. Veel projecten en 

leveringen gaan naar 2019 met alle gevolgen van dien. De brutomarge ligt behoorlijk onder druk. 

Vanuit inkoop lag er in 2017 / 2018 een uitdaging om de brutomarge te verhogen met 1,5%. Dat is niet 

gerealiseerd. door aan de ene kant inkoop goed te structureren en aan de andere kant (vooral in het 

laatste kwartaal) veel projecten te doen met een hoog loonbestanddeel. Op loon hebben wij een 

goede marge en inkoop van materiaal is er nauwelijks. Een ander aspect is het hoge aandeel 

2ParkUp. Hierop heeft Klaver maar een beperkte marge en hierdoor komt de algehele brutomarge 

behoorlijk onder druk. 

 

2.1 Balance scorecard: 

Meetinstrument 2018 realisatie Doel 2018 Verschil 2019 

Omzet     

Bruto marge     

Klantentevredenheid projecten 95% 97%  97% 

Klachten en claims 15 10  5 

Leveranciersbeoordeling 9 9  15 

Levering betrouwbaarheid 95% 95%  95% 

Verkoopprestaties 

Offerte / order prestatie 

52% 

432 / 226 

55%  52% 

Interne Audits √    

Personeelsbestand samenstelling 22   25 

Aantal WSW / indicatie / afstand 14 50% 

indicatie 

 50% 

Bedrijven met PSO / MVO 

doelstelling 

4 5  - 

Bedrijven met milieu ambities / 

certificaten 

15 15  17 

VCA**     

VGM (werk) inspecties 34 24  30 

Aantal ongevallen met verzuim 0 0  0 

Ziekteverzuim 7,3% 7,5%  8% 

IF index / frequentie index 2,08 0 / 0  0 / 0 

Ernst index 8,62 / 20,83 0  0 

Onveilige situaties (bijna) 

ongevallen* 

1 gemeld 10  10 

     

Energieverbruik     

Gas 17704 m3 17000 m3  17350 m3 

Elektra dag  23282 kWh    

Elektra nacht  9061 kWh    

Totaal 32343 kWh 30500 kWh  30.000 kWh 

Brandstof montagebussen 11746 L 12000 L  12500 L 

Brandstof personenauto’s 12400 L 13000 L  13000 L 

CO2 uitstoot totaal 204 ton 199 ton  200 ton 

Afval management     

Plastic 705 kg 700 kg  650 kg 

Papier 663 kg 600 kg  500 kg 

Rest 4713 kg 4700 kg  4500 kg 

Totaal afval 5781 kg 6000 kg  5650 kg 
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Figuur 1; Balance score card     

 

Evaluatie en actieplan Balance Scorecard (monitoring energie); 

 

In 1 oogopslag kun je aan de kleuren zien waar de aandachtspunten liggen. De verschillen zijn 

aangegeven t.o.v. de doelstelling. VCA als voorbeeld is erg geënt op geen ongevallen. Als die dan wel 

gebeuren ondanks alle inspanningen dan haal je de doelstelling niet. Ander punt is de hoogte van de 

lat. Hoe hoog leg je die. Klaver legt de lat hoog en heeft de drive om dat ook te halen. 

 

Actiepunten / aandachtspunt Uit te voeren actie / wie Wanneer / afgehandeld 

TRA opstellen bij voorkomende 

projecten 

Per project / projectleider continu 

Melden onveilige situaties Campagne / posters 

ophangen 

Speerpunt 2019 

Veiligheidstraining Heftruck / intern 

transport 

KVGM coördinator i.c.m. 

extern bureau 

Eerste kwartaal 2019 

 

BHV, brand, ontruiming en 

levensreddende handelingen 

KVGM coördinator i.c.m. 

extern bureau 

Eerste kwartaal 2019 

Verzuimprotocol bespreken KVGM coördinator Tijdens 

personeelsoverleg 

Veilig werken zowel in assemblage als 

montage promoten 

Directie / KVGM coördinator Continu proces 

Gasverbruik (kan omlaag, moet omlaag) Isolatie van de gevel en 

nazien van de kozijnen e.d. 

Najaar 2018 

Gasverbruik Kachels assemblagehal 

nazien en tijdklok opnieuw 

instellen 

Eshuis / Henk Winkel 

1 maart 2019 

Gasverbruik Tochtflappen overwegen 

achter overheaddeur 

1 juli 2019 

Offerte reeds aanwezig 

Elektriciteitsverbruik Zonnepanelen op het dak 

Offerte opvragen 

Najaar 2019 

 

Brandstof personenauto’s Cursus Het ‘Nieuwe Rijden’ 

ook in de praktijk brengen 

Heel 2018 

 Aanschaf elektrische 

bestelbus. Offerte 

aangevraagd Renault 

Mei 2019 
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Monitoring energie: 

 

Verbruik 2018 / 2019 

 

Gasverbruik geeft een positief beeld welke zich ook vertaald in een gunstige CO2 emissie 

ontwikkeling. Weersomstandigheden zijn daar debet aan. Een temperatuurvergelijk 2017 versus 2018 

in Nederland geeft dat ook aan. Bron KNMI De Bilt waarbij aangegeven wordt dat de gem. 

temperatuur ieder jaar stijgt. 

 

 

Jaar 2017 2018 2019 

Temperatuur 11 11,4 11,2 

 

 

Stroomverbruik in 2018 ligt hoger ten opzichte van 2017. Omzetstijging in 2018 ten opzichte van 2017 
bedraagt 30%. Voor deze meer omzet hebben wij meer mensen en gereedschappen nodig. Inzet 
moet zijn minder verbruik van stroom en gas. In het reductieplan worden hier acties op gezet. 
 
 
 

 

  

Verbruikt 2018 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal 2018

Elektra nacht 911 622 937 623 680 703 771 613 724 779 855 843 9061

Elektra dag 2327 1867 2144 1634 1744 1682 2052 1154 1988 2577 2256 1857 23282

Gas 4225 3696 2756 395 198 109 87 99 246 852 2484 2557  17704

Water 10 9 9 7 9 9 11 4 10 12 9 6 105

Verbruikt 2019 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal 2019

Elektra nacht 920 621 848 786 826 700 721 824 735 900 1060 997 9938

Elektra dag 2607 2176 2124 2014 2028 1744 1857 1955 2091 2658 2442 2122 25818

Gas 4110 2141 2124 1011 604 72 88 192 136 1297 3201 3474 18450

Water 10 8 9 8 9 8 10 9 10 11 10 8 110

2019 tov 2018 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

Elektra nacht 9 -1 -89 163 146 -3 -50 211 11 121 205 154

Elektra dag 280 309 -20 380 284 62 -195 801 103 81 186 265

Gas -115 -1555 -632 616 406 -37 1 93 -110 445 717 917

Water 0 -1 0 1 0 -1 -1 5 0 -1 1 2

Meer verbruikt in 2019

Minder verbruikt in 2019

Gelijk gebleven in 2019
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2.2 Kritische leveranciers Klaver met een leveranciersbeoordeling; 

 
Databel   ISO 9001 (2015) 
Metalis   NEN EN 1090 
Keizers   NEN EN 1090 
Coatinq   ISO 9001 en NEN EN ISO 1461 
LCW   ISO 9001 
DGO   ISO 9001 
SAB profiel  ISO 9001, ISO 14001, NEN EN 1090 
Renewi (Gansewinkel) ISO 9001, NEN EN ISO 14001 
Timing Uitzendbureau ISO 9001, ISO 14001, VCU (VG Checklist Uitzendorganisaties) 
Rotocoat  NEN EN ISO 1461 en NEN 5254, MVO NEN-ISO 26000 
Holland Metaal  ISO 9001, NEN EN 1090 
 
 
Klaver verlangt van haar leveranciers dat zij serieus werk maken van Kwaliteit, Milieu, Sociaal 
Ondernemen en Veiligheid. Dit speelt een belangrijke rol bij de selectie van leveranciers. In 2017 was 
er een bestand van 12 leveranciers die deze verschillende aandachtspunten serieus oppakten. De 
doelstelling is om dit jaarlijks uit te breiden. Voor 2017 / 2020 moeten hier zeker stappen gezet 
worden. Klaver denkt aan een uitbreiding tot zeker 20 bedrijven die door middel van certificaten en 
managementsystemen kunnen aantonen hier serieus werk van te maken. 

2.3 Klachten en claims 

 

Er zijn 15 serieuze klachten ontvangen in 2018 Deze zijn allemaal binnen de afgesproken termijn 

afgehandeld. Onderstaand zijn de klachten ingedeeld naar de aard van de klachten: 

        

Aandachtspunt Aantal Opmerkingen 

1. Dienstverlening 4 Vooral afstellen 2ParkUp is een 

punt. Onderhoud? 

2. Dienstverlening (kwaliteit) 5 Communicatie is vaak het 

probleem 

3. Planning   

4. Product niet goed geleverd   

5. Product (kwaliteit) 3  

6. Afspraken (nakomen)   

7. Factuur   

8. Inkoop   

9. Werk derden   

10. Werk montageploeg 1  

11. Etage parkeren / instructie   

12. Nieuw product   

13. Vandalisme   

14. Anders 2 Klacht wat geen klacht bleek te 

zijn. Onkunde klant. 

 

Als er klachten binnenkomen worden die direct opgepakt. Dezelfde dag of uiterlijk de volgende dag 

neemt de kwaliteitsmanager contact op met degene die de klacht heeft gemeld. Afhankelijk van de 

problematiek worden er afspraken gemaakt om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Alle 

klachten zijn binnen de gestelde termijn opgelost. 
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2.4 Interne audits 

 

De interne audit wordt uitgevoerd om de werking van het managementsysteem te toetsen. Tijdens de 

audit wordt beoordeeld: 

- in hoeverre iedereen zich aan de afspraken houdt die in het managementsysteem zijn 

vastgelegd (de performance of uitvoeringsbeoordeling).  

- of het systeem aan de eisen van de norm (zoals ISO 14001, OHSAS 18001 of ISO 50001) 

voldoet (de systeembeoordeling).  

- op welke wijze het systeem of de werkwijze verbeterd kan worden, met als uiteindelijk doel de 

prestaties (milieu, Arbo, energie) van het bedrijf te verbeteren en de risico’s te verminderen. 

 

Voor 2019 is gekozen om de interne audit extern te laten uitvoeren. QSN heeft deze in maart 2019 

uitgevoerd en een continu verbeterprogramma opgezet. 
De diepgang van een interne audit bepaalt sterk de toegevoegde waarde ervan. Hoe grondiger 
werkprocessen worden onderzocht, hoe meer verbeterpunten er naar voren komen en hoe groter de 
toegevoegde waarde ervan. Een interview met de verantwoordelijke persoon is onderdeel van het 
proces. Afgelopen jaren zijn bij Klaver de interne audits uitgevoerd door de kwaliteitsmanager, die 
gedurende 1 jaar het gehele systeem doorlichtte. Voor de periode 2017 – 2018 is net als voor de 
periode 2018 – 2019 een planning gemaakt. Onder verantwoordelijkheid van de kwaliteitsmanager 
wordt door medewerkers van Klaver een interne audit op deelgebied uitgevoerd.  
 
Actie / wijzigingspunten n.a.v. interne audits tot nu toe; 
 

Punt van aandacht Te nemen actie, door wie Afgerond en gecontroleerd 

Ongevallen registratie en 
melding gevaarlijke situaties 

Bespreken in overleggen Continu proces gehele jaar  
Bewijslast PPT overleg 

Actieplanning naar aanleiding 
van MR moet beter 

Management team Final check december 2018 

Veiligheidsplan opstellen per 
project. Denk aan 
onderaannemers en ingehuurd 
personeel. 

Werkvoorbereiding instrueren 
en vervolgens doorspreken 
met opdrachtgever en verdere 
betrokkenen. 

Sept 2018 afgerond. Bewijslast 
zie documentatie UWV 
Alkmaar. 

Opstellen TRA per te kiezen 
risicovol project 

TRA opstellen op aangeven 
van projectleider 

TRA van Lansingerland als 
bewijslast.  

Betrokkenheid directie bij 
uitvoeren projecten op gebied 
van veiligheid. 

MT meer betrekken bij VCA** 
Denk aan uitvoeren 
werkplekinspecties 

Besproken sept 2018 

Bluebook / procedures  Doornemen en daar waar 
nodig aanpassen 

In combinatie met transitie 
naar ISO 9001 / 2015 
Februari 2019 gereed 

   

   

2.5 Energie doelstellingen en scope  

 
Klaver geeft het milieu een belangrijke plaats in de bedrijfsvoering. Klaver is trede 5 gecertificeerd van 
de CO2 Prestatieladder en is ISO 14001 gecertificeerd. Monitoring en eventuele bijsturing door het 
nemen van maatregel is een belangrijk item. In de bijlage treft u een overzicht aan over het jaar 2017. 
In het overzicht wordt het jaar 2016 als basis genomen omdat dit het jaar is welke zich het beste laat 
vergelijken met de huidige situatie.  
 
Klaver heeft de afgelopen jaren al heel veel gedaan op het gebied van energieverbruik en uitstoot. 
Bewustwording (bij het personeel) is daarbij enorm belangrijk. Klaver heeft de volgende punten reeds 
gerealiseerd (in willekeurige volgorde); 

- Verlichtingsplan uitgevoerd. Alle verlichting is vervangen door LED en er zijn lichtsensoren 
geplaats 

- Aanschaf aanhangers om zo vrachtauto kilometers te besparen 
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- Alle bedrijfsauto’s worden na max 5 jaar vervangen door zuinigere en schonere exemplaren 
- Alle personenauto’s zijn van milieuklasse A of B 
- Kachels op kantoor structureel een graadje lager 
- Kachels in bedrijfshal op schakelaar voor weekend en s ’avonds 
- Alle medewerkers die een auto hebben beschikken over een Business Card van de NS, er ligt 

een doelstelling voor het aantal treinreizen per jaar. 
- Afval scheiden en apart afvoeren 
- Hergebruik verpakkingsmateriaal 
- Digitaliseren van de administratie. Facturering digitaal. Papier verbruik is gedaald 
- Overstappen van grijze op groene stroom (uit Nederland). 
- Aanschaf elektrische heftruck 
- Isolatie verbetering gevel van het pand aan de Weberstraat 

 

Voor 2018 / 2019 staan de volgende punten om het energieverbruik en dus de uitstoot te verminderen 

(in willekeurige volgorde); 

 

Maatregel Wanneer Beoogd resultaat 

Cursus “Het Nieuwe Rijden” in 

de praktijk brengen 

2018 10% brandstofbesparing 

Aanschaf nieuwe bedrijfsauto 

(euro 6) 

Doorlopend na 

5 jaar 

Schoner en zuiniger, doel 5% tov van huidige 

auto 

Alternatieve brandstoffen 

toepassen 

Sept 2019 Denk aan elektrisch rijden in en om 

Hoogeveen. 

Fiets van de zaak voor in en om 

het pand 

Nov 2018 Verminderen autogebruik 

Pand (gevel) isoleren en 

kozijnen nazien of vervangen 

Jan 2019 5% besparen op gasverbruik van de kachel 

Volop in de slag met eigenaar pand 

Tochtflappen aanschaffen voor 

overheaddeur voorzijde 

Aug 2019 5% besparen op gasverbruik kachels in de 

assemblagehal. Nog niets mee gedaan 

Duurzaam bankieren In onderzoek Duurzame banken investeren in ons klimaat 

Inzet elektrische heftruck i.p.v. 

fossiele brandstof. 

Aug 2018 Besparen op CO2 uitstoot door LPG 

Montageteams overnachten in 

hotel 

2018 / 2019 / 

2020 

Besparing brandstof montagebussen 

Montagemedewerkers inhuren in 

plaats van project 

2018 / 2019 / 

2020 

Besparing brandstof / reisenergie 

Band op spanning Heel 2019 Besparing brandstof  

 

 

Voor de CO2 Prestatieladder is een apart document genaamd CO2 reductieplan. Dit reductieplan 

wordt apart opgesteld en op de site van Klaver geplaatst. Ook wordt dit plan in het 

kwaliteitsjaarverslag “geplakt”. Hierin wordt de totale scope vermeld en de doelstelling verder 

uitgewerkt. 

3.0 VCA* 

 

Klaver is sinds 2009 gecertificeerd voor VCA*. De opzet hiervan is in de eerste plaats veiligheid te 

creëren voor haar medewerkers, onderaannemers en klanten. VCA* zit verweven in het 

kwaliteitshandboek ISO om zo een integraal geheel te creëren. Veiligheid en bewustwording van veilig 

werken is gemeengoed bij Klaver. Aandachtspunten worden in allerlei overleggen continu benadrukt 

en door het management en de leidinggevenden. Een trend op de montageklussen is het opstellen 

van een V&G plan en het verplicht moeten bijwonen van startvergaderingen waarbij veiligheid, 

gezondheid en milieu een belangrijke rol spelen. Klaver juicht deze ontwikkeling toe. 
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Doelstelling voor 2016 was om te certificering voor VCA** te behalen. Vanuit de klanten 

(aanbestedingen) wordt dit steeds vaker geëist en Klaver kan dan ook optreden als hoofdaannemer. 

Voor 2019 geldt continuering. 

VCA schrijft voor op welke punten een bedrijf een beleid moet hebben (omschreven) waar een externe 

auditor op kan toetsen. Zij maken de (mogelijk) te toetsen beleidspunten kenbaar middels een 

checklist. Deze checklist bestaat uit 12 hoofdstukken. 

1. VGM-beleid en –organisatie, betrokkenheid van de directie 

2. VGM-risicobeheer 

3. Opleiding, voorlichting en instructie 

4. VGM-bewustzijn 

5. VGM-projectplan 

6. Milieuzorg 

7. Voorbereiding op noodsituaties 

8. VGM-inspecties 

9. Bedrijfsgezondheidszorg 

10. Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en PBM 

11. Inkoop van diensten 

12. Melding, registratie en onderzoek van incidenten 

Bij VCA certificatie worden 3 niveaus onderscheiden waarbij de eerste 2 voor Klaver van toepassing 

zijn; 

1 VCA*: Gericht op directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op 

de werkvloer. 

2 VCA**: Gericht op directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op 

de werkvloer, evenals op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie en 

verbetermanagement) 

3 VCA Petrochemie (VCA-P): Gericht op directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van 

werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM-structuur (o.a. VGM-beleid, VGM-organisatie 

en verbetermanagement), evenals op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie. 
 

De uitdaging bij Klaver ligt vooral op het verbetermanagement. De structuur, beleid en organisatie van 

VGM is reeds op orde. 
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3.1 VGM-organisatie 

 

 

Figuur 2; organisatieschema. 

 

De VGM-organisatie wordt vanuit de directie aangestuurd door de KVGM-coördinator. Hij wordt hierbij 

ondersteund door een Middelbaar Veiligheidskundige welke wordt ingehuurd op uur basis. 

3.2 Verbeteren van IF verzuimongevallen 

 

De doelstelling is om het verzuim en dan vooral het verzuim door ongevallen tot een minimum te 

beperken. Het ziekteverzuim over 2018 is geregistreerd en komt gemiddeld uit op 7,1%. Dat is regulier 

en SW.  Ten opzichte van 2017 en ten opzichte van de landelijke (WSW) cijfers is dit goed te noemen.  

 

Ziekteverzuim WSW landelijk is 14% over 2018. Reguliere medewerkers zit op 4,2% over 2018. (9,1% 

gemiddeld). De doelstelling voor Klaver ligt voor 2019 op 7,0% . Klaver wil dus het totale (ziekte) 

verzuim over een periode van 2 jaar reduceren. Actiepunten hiervoor zijn; 

- Voorlichting en instructie continu herhalen 
- Tijdens overleg is verzuim een vast agendapunt met de harde feiten 
- verzuimprotocol nauwkeurig naleven 
- Speerpunt 2019: MELDEN ONGEVAARLIJKE SITUATIES!! 
- Nauwkeurig overleg met coach en bedrijfsarts als iemand ziek is 
- Direct zoeken naar vervangend werk, ander werk 
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Evaluatie vindt plaats ieder kwartaal. 

 

Kwartaal 2017 percentage Tov doelstelling 

1 7,3%  

2 8,5%  

3 8,0%  

4 5,3%  

 

Kwartaal 2018 percentage Tov doelstelling 2019 

1 6,5%  

2 7,0 %  

3 8,0%  

4 7,0%  

3.3 VGM projectplannen 

 

VGM (deel)plannen worden indien nodig per project opgesteld en met de betrokken medewerkers 

besproken tijdens het projectoverleg. Is geen doelstelling op zich maar wel een aanbevolen actie. 

Hiermee worden duidelijk de gevaren in kaart gebracht en zijn de medewerkers goed voorbereidt als 

het mis gaat. 

3.4 Milieuzorg 

 

Binnen Klaver is de KVGM-coördinator verantwoordelijk voor het milieubeleid. Klaver doet zaken met 

erkende afvalverwerkers. Deze bedrijven staan vermeld in het leveranciersoverzicht. Afvalstoffen 

welke bij Klaver vrijkomen zijn o.a. papier, plastic (verpakkingsmateriaal) en restafval. Een 

totaaloverzicht met doelstellingen zijn te vinden onder het hoofdstuk ISO 14001. 

Projectafval wordt op de klus in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd. Is dat niet mogelijk dat 

wordt het meegenomen naar Hoogeveen en wordt het gescheiden afgevoerd. Doelstelling is om het 

gebruikte verpakkingsmateriaal voor een groot gedeelte te hergebruiken. Denk hierbij aan de houten 

pallets, steunbalkjes en plankjes. Er wordt vanuit milieu oogpunt bewust voor hout gekozen. Dit is 

minder schadelijk voor het milieu dan kunststof en het is prima te hergebruiken.  

3.5 VGM-inspecties 

 

VGM (werk) inspecties worden met regelmaat, doch minimaal 2x per maand, uitgevoerd. Bij Klaver 

onderscheiden we 2 soorten VGM (werk) inspecties, nl intern en extern. Intern zijn de inspecties op de 

werkvloer van de assemblage en extern zijn de inspecties op de projecten. Aandachtspunten zijn 

LMRA en TRA. Onderstaand een trendanalyse van de uitgevoerde werkplekinspecties. In 2018 zijn er 

minimaal 36 werkplekinspecties uitgevoerd. Van die 36 zijn er enkele met een tekortkoming. Van die 

tekortkomingen zijn er de meeste over veiligheid van middelen en gedrag van personeel. Hierover 

worden regelmatig toolbox / besprekingen gehouden. 

 

Betreft Benodigde actie Resultaat Afgerond Opmerkingen 

Kabels en 

gereedschap 

Medewerkers 

bewust maken dat 

als er iets mis is 

dat ze dat melden 

Veiliger werken Continu proces Taak van 

projectleider 
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LMRA Bewustwording en 

bekend mee 

maken 

Minder 

ongevallen 

Continu proces Taak van 

projectleider en 

KVGM- 

coördinator 

TRA Opstellen bij 

risicovolle 

projecten 

Bewustwording 

en uiteindelijk 

minder 

ongevallen 

Continu proces Taak van 

projectleider 

Gebruik PBM en 

dan vooral 

gehoorbescherming 

Controle en 

bewustwording 

Inventariseren wie 

wel en geen 

otoplastieken 

heeft. 

Gezondheid Januari 2019 

 

Voor iedere 

medewerker 

Otoplastieken 

aangeschaft. 

Verscherpte 

controle 2019 

Orde en netheid is 

van invloed op 

veiligheid 

Werkplekinspecties Blusmiddelen 

bereikbaar. PBM 

altijd beschikbaar 

Juli 2018 

 

continuproces 

3.6 PAGO 

 

Klaver is geen officieel werkgever maar biedt wel via de bedrijfsarts (ARBO-dienst) hun werknemers 

een preventief Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aan. Het doel van het PAGO 

is het vroegtijdig signaleren en voorkomen van gezondheidsschade als gevolg van risico's in het 

werk. Het PAGO kan op uw verzoek aangevuld worden met aanvullende onderzoeken (PMO). In 

vergelijking met het PAGO richt het PMO zich meer op de algemene gezondheid van uw werknemers, 

zoals leefstijl (beweging, voeding, alcohol, en roken). Daarnaast richt het zich op het werkvermogen 

van de werknemer, oftewel de mate waarin de werknemer zich in staat voelt om zijn werk uit te 

voeren. De health check is een goede manier om werknemers snel en op een eenvoudige manier te 

laten weten hoe het met hun gezondheid is gesteld. In 2018 heeft niemand van Klaver daar gebruik 

van gemaakt. In overleggen en bij de introductie wordt dit onderzoek aangeboden. 

3.7 Arbeidsmiddelen keuring 

 

In het register van keuringen staan alle arbeidsmiddelen vermeld die jaarlijks gekeurd en 

onderhouden moeten worden. De KVGM-coördinator beheert dit register en geeft tijdig opdracht tot 

keuring en / of onderhoud. In 2019 zijn alle arbeidsmiddelen tijdig gekeurd. Op een enkele 

kabelhaspel na is er niets afgekeurd. Deze zijn vernietigd en er is nieuw aangeschaft. 

3.8 Uitzendkrachten en hun veiligheid. 

 

In 2018 werd af en toe gebruik gemaakt van uitzendkrachten. Als er uitzendkrachten worden 

ingehuurd op de projecten dan krijgen zij een veiligheidsinstructie. Uitzendkrachten worden ingehuurd 

in de plaats van montage. Dit scheelt reiskilometers en dus brandstof 

4.0 Prestatieladder Sociaal Ondernemen  

 

Klaver vindt sociaal ondernemen belangrijk. Wat houdt dat dan in voor Klaver? Klaver wil mensen met 

een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt een kans geven. Een kans op ontwikkeling, structuur en 
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zekerheid. Daarom bestaat een groot gedeelte van het personeelsbestand uit mensen met een 

afstand tot de reguliere arbeidsmarkt of zoals dat tegenwoordig heet: participatiedoelgroep. De  

 

doelstelling ligt maximaal op 50% van het personeel. Meer zou de boel teveel ontwrichten en daarmee 

komt het rendement teveel in gevaar. Ander punt is inkopen bij bedrijven die eenzelfde doel 

nastreven. Klaver wil graag zaken doen met bedrijven die gecertificeerd zijn voor de PSO-ladder. Dit is 

nog een uitdaging omdat veel bedrijven nog niet zover zijn. Klaver is sinds januari 2016 gecertificeerd 

op trede 3 (hoogste) van de PSO-ladder. Hiermee laat Klaver zien serieus werk te maken van sociaal 

ondernemen. Tevens hoopt Klaver hiermee een voordeel te hebben bij aanbestedingen en gunning 

van werk.   

5.0 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een integrale visie op ondernemerschap. 

In het dagelijks beleid van Klaver Fietsparkeren zijn Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

(MVO) en duurzaamheid vanzelfsprekende onderdelen. 

 

MVO binnen Klaver is niet alleen gebaseerd op de 3 P’s, Profit, People en Planet, maar dat gaat 

verder. MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging 

gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven 

en organisaties.  MVO is maatwerk en wordt binnen Klaver gezien als een proces en niet als een 

eindbestemming. 

 

Klaver fietsparkeren is sinds 2013 gecertificeerd voor de MVO-monitor. Het bijbehorende certificaat is 

3 jaar geldig en geldt dan voor de hoofdvestiging en tevens enige vestiging van het bedrijf zoals 

gevestigd aan de Weberstraat 5 te Hoogeveen (scope). In 2016 heeft her certificering plaats 

gevonden. Het certificaat is wederom voor 3 jaar verleend. 

 

De kernthema’s van de MVO-monitor zijn: 

- Milieu 
- Arbeidsomstandigheden 
- Mensenrechten 
- Eerlijk zaken doen 
- Betrokkenheid 
- Eindgebruikerbelangen 

 

Klaver streeft naar het behalen van een zo hoog mogelijke winst (profit) maar houdt ernstig rekening 

met de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op het milieu (planet). Klaver vindt haar personeel 

(people) erg belangrijk en ziet dat als haar belangrijkste kapitaal. 

Profit, People en Planet moeten met elkaar in balans zijn en Klaver is hier over open naar haar 

stakeholders. 

 

De kernthema’s van de MVO-monitor zijn perfect in te passen in het beleid van Klaver op het gebied 

van; 

 

Profit: 

Winst maken is noodzakelijk om te kunnen blijven investeren in het bedrijf in het algemeen en in onze 

producten en medewerkers in het bijzonder. Investeren in ontwikkeling van mensen en producten 

geeft ons en onze medewerkers inspiratie voor de toekomst. 

Eerlijkheid duurt het langst is een oud gezegde maar het klopt. Klaver houdt zich aan de regels 

concurrentie en marktwerking van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Eerlijk zaken doen en 

betrokkenheid vindt Klaver belangrijk. Regionaal zaken doen is daar een goed voorbeeld van. 
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People: 

Wij streven in ons personeelsbestand naar een maximale afspiegeling van de maatschappij met in het 

bijzonder de toepassing van mensen uit het “doelgroepenregister”.  

Wij bieden onze mensen graag uitdagingen om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. 

Echter onze verantwoordelijkheid gaat verder en wel in het bieden van een kans aan mensen met een 

beperking of met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt. Wij proberen, (ieder op zijn eigen niveau) 

het maximale uit mensen te halen. Dit doen wij door samen te werken met instanties op het gebied 

van sociale werkvoorziening en re-integratie. De arbeidsomstandigheden en mensenrechten hebben 

bij Klaver prioriteit. Maar ook ten aanzien van de arbeidsomstandigheden en mensenrechten bij 

leveranciers worden eisen gesteld. Binnen Klaver is het gelijkheidsbeginsel op alle medewerkers en 

functies van toepassing. 

Het gelijkheidsbeginsel is een algemeen principe dat iedere burger (wettelijk) gelijke rechten en een 

gelijke behandeling in gelijke gevallen toekent. Zo wordt er bijvoorbeeld niet gediscrimineerd op basis 

van kleur of geslacht. 

 

Planet: 

Onze planeet is belangrijk voor ons en voor ons nageslacht. Middels onze uitdaging verwoord in de 

CO2 prestatieladder en ISO 14001 geven wij invulling aan het milieubeleid. Concreet betekent dat op 

het gebied van afval, scheiding bij de bron en besparen daar waar mogelijk. Alle milieustromen zijn in 

kaart en hier wordt een beleid op gemaakt. Ook de eindgebruikersbelangen worden niet uit het oog 

verloren. Nieuwe producten en concepten worden bedacht met in het achterhoofd dat de producten 

lichter van gewicht moeten zijn en dat ze makkelijker de fabriceren en te transporteren zijn. Dit scheelt 

grondstof, conservering en transport. Alles in het belang van de eindgebruiker en/of fabrikant. 

 

Trend 2017 en verder; 

Internationalisering is de trend en de zeer nabije toekomst van Klaver. Dat betekent zowel aan inkoop- 

als aan verkoopkant van de organisatie veel internationale contacten. Om zeker te zijn van de juiste 

stappen kijkt Klaver sterk naar de jaarlijkse uitgave van de “corruptie-index”. Aan inkoopkant betreft 

dat inkoop van rekken bij Databel (Poland). Andrezj Kulas is een eerlijke, hardwerkende ondernemer 

waar Klaver al meer dan 10 jaar mee doet. Polen als land staat in 2016 op plek 29 met een score van 

62 punt. Dit is beter dan de voorgaande jaren en dat is een positieve ontwikkeling welke zich zeker zal 

doorzetten volgens Andrezj. Aan verkoop kant doet Klaver veel zaken in de Scandinavische landen.  

Deze landen scoren zeer goed in de corruptie-index. Daarnaast wordt er zaken gedaan met België, 

Duitsland en Frankrijk. Op zich allemaal landen waar corruptie, uitbuiting etc. geen grote rol spelen. 

 

Maatschappelijke betrokkenheid; 

Klaver geeft inhoud aan de maatschappelijke rol die ze inneemt in de samenleving. Goed 

werkgeverschap en verantwoord omgaan met de omgeving zijn voor ons daarom vanzelfsprekend. 

Maar het kan altijd beter. Onze maatschappelijke betrokkenheid blijkt uit sponsoring en vrijwillige inzet 

bij lokale en regionale instanties en verenigingen. Enerzijds met het doel om de naamsbekendheid 

van Klaver verder uit te bouwen, anderzijds om lokale en regionale instanties en verenigingen het 

laatste duwtje in de rug te geven en initiatieven op de kaart te zetten. Voorbeelden zijn: al 6 jaar lang 

(hoofdsponsor) van Stichting Live in Meppel, waar naast een sponsorbedrag van € 5.000,00 excl. 

BTW ook mankracht en gratis fietsparkeersystemen door ons worden ingebracht. Hoogeveen Culinair, 

waar Klaver jaarlijks mankracht en gratis fietsparkeersystemen inzetten. 
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5.0 CO2 Prestatieladder 

 

Inleiding: 

Klaver is sinds 2012 gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder op niveau 5. Onderstaand het 

scopediagram van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. 

 

 

Scopediagram SKAO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De CO2-Prestatieladder vereist dat het bedrijf een gestructureerd proces inricht dat tot voortdurende 
verbetering leidt. Een vergelijkbaar verbeterproces zien we bijvoorbeeld ook in de ISO 9001 
(kwaliteitsmanagement), met behulp van de Plan-Do-Check-Act cyclus.  
 
 
 
De laddersystematiek maakt gebruik van algemeen geldende 
normen zoals ISO 50001 voor Energiemanagement en 
ISO 14064-1 voor het vaststellen en documenteren van 
de CO2- emissie-inventaris. De SKAO en de CO2-Prestatieladder 
zijn in 2012 geaccepteerd door de Raad van Accreditatie (RvA) 
onder de ISO 17021 voor managementsystemen. 

 

 

 

Onderstaand het reductieplan 2017 / 2020 en verder. In dit reductieplan staan ook de emissies 

vermeld van de afgelopen jaren. Dit is nodig om ook een kwantitatief en kwalitatief uitdagende 

reductie neer te leggen. Monitoring wordt jaarlijks, per kwartaal en maandelijks gedaan afhankelijk van 

de emissies. Energiemanagement programma wordt volgens de norm van ISO 50001 ieder jaar 

uitgewerkt. 
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4B1 - CO2 reductieplan 2020 Scope 1, 2 & 3 
 

Samenvatting; 
 
Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel 
serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde CO2 Prestatieladder is het voor bedrijven 
van belang, nog beter te weten wat hun organisatie doet met en voor het milieu. Daarnaast is het 
goed om te weten wat zij kunnen ondernemen om de CO2 uitstoot te reduceren. Zo is bijvoorbeeld het 
gebruik van aardgas veel CO2 zuiniger dan het gebruik van stookoliën. Ook groene stroom draagt bij 
aan een schoner milieu met minder CO2 uitstoot. 
 
Omdat de CO2 Prestatieladder gepaard gaat met een grote mate van de “gunfactor”, wil elke 
onderneming zo hoog mogelijk eindigen op deze ladder. Ook bij Klaver streven wij daarom naar het 
hoogst haalbare treetje. 
 
In 2010 is Klaver gecertificeerd op niveau 3 van de ProRail ladder. In september 2011 heeft Klaver 
een her certificatie gehad op niveau 3 en is gecertificeerd op niveau 5. De Stichting klimaatvriendelijk 
Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft de ladder van ProRail overgenomen en verder 
doorontwikkeld. Versie 3.0 is nu de meest actuele versie. 
 
Voor niveau 5 is het volgende inzicht nodig: 
Scope 1 & 2: 
 Inzicht in de eigen CO2 uitstoot. 
 Vaststellen van de eigen ambitie om de uitstoot te reduceren. 
 Openbaarheid over de eigen uitstoot en reductie. 
 Deelname aan initiatieven om ambitie te behalen. 
Scope 3: 
 CO2 emissies door transporteur (s) 
 CO2 emissies door onderaannemers 
 CO2 emissies van het etagerek 2ParkUp 
 CO2 emissies van het laag parkeren, de cobra serie 
 
Scope 1 bestaat uit: 
 
- Het verbruik aan de brandstoffen op de bedrijfslocatie ( aardgas ) 
- Brandstofverbruik voor zakelijk gebruik personenauto’s en bedrijfswagens 
- Emissies van koude middelen uit aircosystemen 
 
Scope 2 bestaat uit: 
 
- Emissies door het gebruik van elektriciteit 
- Zakelijk luchtverkeer 
- Zakelijk verkeer in personenauto’s in het bezit van medewerkers van Klaver 
 
Scope 3 bestaat uit: 
 
- zakelijke kilometers met privé auto’s woon werk 
- emissies van leveranciers en onderaannemers 
- ketenanalyses  
 
 
Het voor u liggende plan beschrijft in grote lijnen de ambitie van Klaver. 
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Aan de hand van de CO2 uitstoot van voorgaande jaren zijn er een aantal besparende maatregelen 
opgesteld. Van elke maatregel is vooraf bepaald hoeveel CO2 reductie de invoering van deze regel 
gaat opleveren en over hoe lange tijd deze besparing zichtbaar is. 
 
Samengevat komt dat op het volgende neer: 
 
- Uit scope 1, 2 en 3  van 2011 kwam een totale CO2 uitstoot naar voren van 230 ton CO2. 
- Uit scope 1, 2 en 3 van 2010 komt een totale CO2 uitstoot naar voren van 226 ton CO2. 
 Dus 2011 t.o.v. van 2010 geeft een toename van 1,6% 
- In 2012 zal wederom door middel van de verschillende besparende maatregelen naar een 

CO2 reductie van 2% worden gestreefd. 
- Het effect van een toe of aannemende omzet op de uitstoot van CO2 zal in een later stadium 

bepaald worden. 
- Uit scope 1, 2 en 3  van 2012 kwam een totale CO2 uitstoot naar voren van 238 ton CO2. 
- Dus 2012 geeft t.o.v. 2011 een toename van 3,5 % 
- Voor 2013 wordt een reductie nagestreefd van 2%. Dit is voor de lange termijn reeds 

vastgelegd. 
- Uit de scope 1, 2 en 3 van 2013 kwam een totale CO2 uitstoot naar voren van 214 ton CO2. 
- 2013 geeft t.o.v. 2012 een besparing van 10% 
- Uit de scope 1, 2 en 3 van 2014 kwam een totale CO2 uitstoot naar voren van 219 ton CO2. 
- 2014 geeft t.o.v. 2013 een besparing van -2%. Verdere toelichting volgt. 
- 2015 geeft t.o.v. 2014 een toename van de CO2 uitstoot. 2015 ligt iets hoger dan het niveau 

van 2012 (het basisjaar). 
- 2016 geeft t.o.v. 2015 een afname van de CO2 uitstoot te zien van bijna 14%. Ten opzichte 

van het basisjaar is de doelstelling 8% (2% per jaar). Er is een besparing gerealiseerd van 
ruim 13%. 

- 2017 geeft een stijging van de CO2 uitstoot ten opzichte van 2016 met 27 ton wat vooral terug 
te voeren is  op de toename van het transport naar het buitenland. Scope 3 dus! 

- 2017 geeft voor scope 1 & 2 een reductie van 10% ten opzichte van 2016. Voor scope 3 valt 
transport op. Hier zien we een toename in verband met de toename van de export activiteiten. 

- 2018  
 

 

Reductiedoelstelling 2016 – 2020 
 
Kwantitatieve doelen over een periode van 5 jaar waarbij we uitgaan van 2016 als basisjaar. Klaver wil 
op haar totale CO2 emissie een bespring realiseren van 2% per jaar. De periode van 2016 – 2020 
omvat 4 jaar. Totale reductie is dan 8%. Per jaar wordt de balans opgemaakt en daar waar nodig 
bijgestuurd. 
 
Scope 1 

- 2% besparing op CO2 emissie door gasverbruik pand Hoogeveen 
- 2% besparing op CO2 emissie door brandstofverbruik zakelijke auto’s 

 
Scope 2 

- 2% besparing op elektriciteitsverbruik pand Hoogeveen 
 
Scope 3 

- 2% besparing op CO2 emissies vanuit de ketenanalyse 
 

Bij de verdere uitwerkingen van de resultaten zal de link gelegd worden met de omzet en het aantal 
medewerkers. FTE en omzet zijn variabelen welke de CO2 emissies beïnvloeden. 
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Inleiding: 
 
Uit de scope van 2016 was af te lezen dat een groot gedeelte van de CO2 uitstoot veroorzaakt wordt 
in scope 1 en scope 3. Voor scope 1 gaat het om de auto’s en de verwarming en in scope 3 om het 
transport gedeelte. Op zich is dat niet verandert maar wel de hoeveelheden. Door transporten beter te 
combineren en te plannen was / is daar nog zeker een besparing mogelijk. Ook op auto gebied zijn er 
zeker nog besparingen mogelijk. 
 
Beeld van de afgelopen jaren; 
2012 was het basisjaar. In 2013 werd een reductie behaald van 10% t.o.v. 2012. Een mooi resultaat 
door vooral minder transportbewegingen. In 2014 is de omzet behoorlijk gestegen en dat heeft zijn 
effect op de CO2 emissies. Verwarming op niveau 2012, auto’s projecten gestegen door de toename 
in projecten en in scope 3 het transportdeel hoger dan in 2013. 
2015 een verdere toename in CO2 emissies ondanks de doelstelling van 2% reductie per jaar. Hier 
zien we een behoorlijke toename in scope 1. 2016 geeft een ander beeld te zien, een vermindering 
van de uitstoot van ruim 13% ten opzichte van 2012 en ook ten opzichte van 2015. 
 
2018 ten opzichte van 2016, doelstelling geeft aan 4% reductie. 
 
Scope 1 : afname van 13 ton CO2 
Scope 2 : afname van 1 ton CO2  
Scope 3 : toename van 54 ton CO2 
 
 
CO2 emissies 2016 - 2020 

      

 2016 2017 2018 Half 2019 2020 

Emissiestroom 
Uitstoot ton 

CO2 
Uitstoot ton 

CO2 
Uitstoot ton 

CO2 
Uitstoot ton 

CO2 
Uitstoot ton 

CO2 

Scope 1          

Verwarming 32,01 31,57 33,5 17,9  

Auto's algemeen 43,97 76,72 74,17 58,5  

Auto's projecten 40,68     

Heftruck 2,16 2,92 1,24 0  

Totaal scope 1 119 108 109 76  

Scope 2       

Vliegverkeer 2,83 3 1 2,2  

Elektriciteit 0 0 0 0  

Totaal scope 2 3 3 1 2  

Scope 3       

Onderaannemers 3,35 2,37 1,32 1,2  

Transport 64,03 103,6 106,54 86  

Totaal scope 3 67 106 118 87  

Totaal 189 217 218 165  

           
Resultaten: 

 

CO2 emissie scope 1&2 laten een besparing zien van 11% in 2017 tov 2016. Dat zit 
vooral in de brandstof van de auto’s. CO2 emissie totaal van 2017 > 27 ton meer CO2 uitstoot 
t.o.v. 2016. Dit zit in de component transport. 
 

CO2 emissie scope 1&2 2018 is t.o.v. 2017 is iets afgenomen (1 ton). Prima score gezien 

de ontwikkeling van het bedrijf. CO2 emissie totaal van 2018 nagenoeg gelijk aan 2017. 



Kwaliteitsjaarverslag 2018 / Kwaliteitsjaarplan 2018 - 2020 
 

26 
 

T.o.v. van 2016 voor scope 1&2 nog steeds een reductie volgens plan. Totale scope een toename 
door de transportcomponent. Meer export activiteiten. 
 

Monitoring 2019 eerste helft; 

 

Uitstoot auto’s en verwarming is hoger als je domweg de waardes door 2 deelt (half jaar). Dat is niet 

reel want weer en projecten zijn ook niet gelijkmatig te verdelen. Heftruck (materieel) is vervangen en 

het pand is geïsoleerd. Dit moet resultaat geven. De acties zijn uitgevoerd en de reductie zal zich 

zeker laten zien in de loop van de jaren laten zien. 

 

Doelstelling is een reductie van 2% per jaar. Voor 2017 t.o.v. 2016 is dat voor scope 1&2 gehaald. 
Voor 2018 tov 2017 is dat ook nagenoeg gehaald. Omrekenen naar uitstoot per FTE of omzet geeft in 
dit geval geen beeld omdat dit daardoor niet zichtbaar wordt waar de toename zit. Het beeld wat in 
bovenstaande tabel zichtbaar is klopt geheel met de werkelijkheid. Projecten binnenland nemen in 
2019 weer toe en ook de export (en dus transport) neemt toe.  
 
 
2012 216 ton CO2 Omzet x miljoen 
2013 195 ton CO2 Omzet x miljoen 
2014 209 ton CO2   Omzet x miljoen 
2015  227 ton CO2   Omzet x miljoen 
2016 190 ton CO2 Omzet x miljoen 
2017 217 ton CO2 Omzet x miljoen 
2018 218 ton CO2 Omzet x miljoen 
 
2012 64 ton CO2 per miljoen omzet. 
2013 59 ton CO2 per miljoen begrote omzet  
2014 58 ton CO2 per miljoen werkelijke omzet 
2015 78 ton CO2 per miljoen werkelijke omzet  
2016 64 ton CO2 per miljoen werkelijke omzet 
2017 75 ton CO2 per miljoen werkelijke omzet 
2018 60 ton CO2 per miljoen werkelijke omzet 
 
Een relatieve reductie is met een groeiende omzet lastig maar dus wel mogelijk. Dit is ook wel te 
verklaren. Meer omzet geeft wel meer transportbewegingen maar het aantal klanten in het buitenland 
neemt niet noemenswaardig toe. De vrachtwagens worden efficiënter beladen en ook de 
binnenlandse orders nemen toe. Hier is de transportcomponent minder. Verandering van activiteit kan 
dus ook leiden tot toename van CO2 uitstoot. 
 
Behaalde resultaat tot nu toe: 

 

2016:    Verschil tov vorig jaar   Totaal 

 

Scope 1&2 : 122 ton CO2 

Scope 3 : 67 ton CO2 

 

2017: 

 

Scope 1&2  : 111 ton CO2  - 10% 

Scope 3 : 106 ton CO2  + 65%    + 14% 

 

2018 

 

Scope 1&2  : 110 ton CO2  - 1% 

Scope 3 : 118 ton CO2  + 11%    +/- 0 
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Bepaling mogelijke besparingen, opgedeeld per scope 
 
Binnen Klaver is er veel ervaring en kennis aanwezig over de mogelijkheden om te besparen op 
aardgas, elektra en brandstofkosten. Sinds het begin van Klaver heeft het behoud van ons milieu een 
belangrijke plaats binnen de onderneming. 
Daarom hebben wij een aantal CO2 besparende maatregelen op papier gezet, die naar onze mening een 
goede bijdrage leveren aan het behoud van het milieu. 

 
 
Scope 1 
 

1. Emissie door gasverbruik (verwarming) 
 

- Mogelijkheden van alternatieve brandstoffen of herkomst 
Onderzoek doen naar de mogelijke toepassing van (bos) gecompenseerd gas. Najaar 2016 

- Isolatie pand Weberstraat onderzoeken en verbeteren 
- Tochtstrippen bij overhead deur plaatsen 
- Bewustwording personeel, wanneer overhead deur wel of niet open 
- Instelling kachels op tijdklok 
- Heftruck vervangen door elektrisch aangedreven exemplaar 
- Aanschaf stapelaar om zo minder heftruck bewegingen van binnen naar buiten te realiseren 

 
2. Emissie door gebruik zakelijk vervoer 

 
- Brandstofbesparing zakelijke auto’s door; 

o Onderzoek doen naar toepassing elektrische auto voor in en rondom Hoogeveen 
o Bij aanschaf alleen zuinigheidsklasse A & B toegestaan 
o Cursus het Nieuwe rijden (gepland begin 2017) 
o Band op spanning iedere zakelijke auto 
o Wagenpark kritisch bekijken / meer met minder? 
o Carpoolen stimuleren 
o Meer inzetten op gebruik NS business-card. 
o Overnachten in hotel. Scheelt brandstof bedrijfsauto’s 
o Inhuur personeel in stad van werkzaamheden 

 
Concreet samengevat; 
Begin 2018 is de gevel van het pand volledig opnieuw geïsoleerd. Dit moet merkbaar zijn in het 
gasverbruik. Het wagenpark wordt al een aantal jaar kritisch bekeken. In 2016 is een auto verkocht en 
rouleren 2 buitendienst mensen met 1 auto. Hiermee worden op dit gebied onnodige kilometers 
voorkomen. Eind 2018 wordt er een nieuwe en nog weer zuiniger bedrijfsauto ingezet. Een auto van 6 
jaar oud wordt hiermee vervangen. 
In de loop van 2018 is de heftruck vervangen voor een exemplaar welke elektrisch aangedreven 
wordt. Dit scheelt 3 ton CO2 uitstoot tgv het gasverbruik. 
 
Scope 2 
 

1. Emissie door stroomverbruik 
 

- Onderzoek doen naar groene stroom contract GreenChoice. 
- Bewustwording personeel 

o Einde dagen alle apparaten uit 
o Einde dag alle gereedschappen opgeruimd en dus van de stroom af 
o Instelling buitenverlichting nazien 
o Compressor op tijdklok zodat die s ’nachts niet aanslaat 

- Onderzoek doen naar toepassing zonnepanelen (in overleg eigenaar pand) 
 
Concreet samengevat; 
Er worden offertes opgevraagd voor het toepassen van zonnepanelen op het dak en tijdens de 
overleggen met het personeel wordt nog meer bewustwording gekweekt. Dat betekent dat ook aan het 
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einde van de dag alle elektrische apparaten uitgezet worden en de stekkers uit de wcd’s worden 
gehaald. De werkleider ziet hier elke dag op toe. Compressor schakeling is gerealiseerd. 
 
Scope 3 
 
Reductiedoelstelling scope 3 afgeleid uit de analyse scope 3 emissie geeft aan dat de reductie 
gezocht moet worden in de component transport en niet in de component productie! 
De component productie ligt buiten de invloedsfeer van Klaver. Transport alternatieven onderzoeken 
 

1. Emissie door transport 1% reductie 
 

- Meer inkoop mogelijkheden in Nederland > Verplaatsen van productie naar Nederland > 
overkappingen worden miv 2020 geproduceerd in Nederland 

 
- Andere manieren van transport > elektrische transportmiddelen? 

 
2. Emissie door werk derden 1% reductie 

 
- Werk derden uit laten voeren door bedrijven in de buurt van de projectlocaties 
- Bedrijven selecteren op hun inspanning op het gebied van CO2 reductie 

 
3. Emissie door productie / ontwikkeling 

 
- Continu door ontwikkelen van producten om op die manier makkelijker, goedkoper en 

milieuvriendelijker te kunnen produceren. 
o Door ontwikkelen van het etage parkeren. Toepassing van andere materialen 

(aluminium) dat niet alleen lichter is maar ook niet geconserveerd hoeft te worden. 
Daarentegen gaat de productie van aluminium wel met meer CO2 emissie.  

o Toepassen S355 ipv S325 geeft dat je bij dezelfde sterkte 30% minder staal nodig 
hebt. Dus minder CO2 uitstoot voor productie. 

o Als toepassing van aluminium een succes is kan dit ook doorgetrokken worden naar 
andere producten. Gewichtsbesparing moet dan de grootse winst zijn. Dit zie je terug 
in transport en de conservering (geen zinkemissie) 

 
Concreet samengevat: 
Transportbewegingen verminderen door meer inkoop in Nederland. Klaver is continu bezig om nieuwe 
leveranciers te selecteren die enerzijds voor een goede prijs leveren en die anderzijds het milieu 
dienen. Ontwikkeling en productie is continu aan het vernieuwen en verbeteren waarbij de CO2 
emissie een belangrijke rol speelt. Monitoring in de loop van 2020. 
 
Ander punt van ontwikkeling is het toepassen van zonnepanelen op onze overkappingen. Dit is voor 
de klant een reductie op zijn stroomgebruik. Hiermee zijn we in ontwikkeling en de toepassing zal niet 
lang meer op zich laten wachten. 
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Andere zaken welke de aandacht behoeven; 
 
Digitaliseren van de administratie 
 
De situatie in 2012 was dat alle administratie op papier gearchiveerd werd. Alle facturen 
worden per post verstuurd en ontvangen. 
 
Vanaf 1 januari 2013 vragen wij onze leveranciers digitaal de facturen aan te leveren. Hiervoor is 
finance@klaverfietsparkeren in het leven geroepen. 
Alle facturen die wij als Klaver versturen worden digitaal verstuurd. Facturen welke wij ontvangen 
worden rechtstreeks in onze financiële boekhouding ingeboekt en niet meer geprint. 
 
Met ingang van januari 2013 is tevens de financiële administratie verder geoptimaliseerd en uitgebreid 
met een controller. De digitalisering gaat stevig door en het werken vanuit de “cloud” is in het najaar 
van 2013 gemeengoed. Hierdoor worden we veel flexibeler en wat nog belangrijker is; beter op Klaver 
afgestemd. Een ICT omgeving welke volledig aangepast is aan het bedrijf geeft vele voordelen. 
Digitaal is daar ook het woord. 
Hiermee wil Klaver een besparing op papierverbruik realiseren van 10%. 
 
Stand van zaken 2017;  
Personeelsdossiers zijn allemaal digitaal. Projectadministratie en opslaan van de projecten is ook 
allemaal digitaal. Overwogen wordt op alle dossiers niet meer als papierendossier op te slaan.  
 

Wat heeft Kalver allemaal al gedaan de afgelopen jaren om haar CO2 
reductiedoelstelling te halen? 
 

Klaver heeft een tweetal activiteiten benoemd waarmee de CO2 emissie van de onderneming in de 
periode 2012-2015 met 6,0% wordt verminderd. Deze activiteiten voor het grootste gedeelte 
betrekking op het verminderen van de scope 1 emissie, de directe emissie door het eigen wagenpark. 
Acties gericht op het reduceren van scope 2 emissies zijn minder benoemd. Dit omdat zakelijke privé-
kilometers niet voorkomen, vliegreizen zelden tot nooit plaatsvinden, en Klaver geen invloed heeft op 
de keuze voor soort elektriciteit waardoor het overstappen op groene stroom vooralsnog niet binnen 
de mogelijkheden ligt. 
 
Bovenstaande schreef ik in 2012. Er is in de afgelopen jaren veel verandert; 
 
 - overstap gemaakt op groene stroom 
 - digitalisering van de administratie 
 - verlichtingsplan uitgevoerd, sensoren en led verlichting 
 - zuinige bedrijfsauto’s 
 - introductie NS business card en doelstelling neergelegd voor treinreizen 
 - mensen die dicht bij kantoor wonen (<5 km) verplicht op de fiets 
 - A-label personenwagens aanschaffen 
 - centraliseren van de bedrijfsactiviteiten op 1 adres 
 - producten her ontwikkeld en inkoop Nederland gestroomlijnd 
 
Er wordt natuurlijk wel erg gekeken naar hoe wij met het energieverbruik omgaan. Bewustwording is 
daarbij heel belangrijk. In de huisregels staan aanwijzingen om bewuster om te gaan met elektriciteit 
en gas.  
 
Verder is onderzocht of een elektrische heftruck een CO2 uitstoot vermindering geeft ten opzichte van 
een heftruck op LPG. De resultaten leest u hieronder; 
 
De vorkheftruck (LPG) zou vervangen kunnen worden (binnen 36 maanden( voor eind 2013 ))  door 
een elektrisch aangedreven vorkheftruck. In 2009 is er een verbruik van 1566 liter geconstateerd aan 
LPG, wat een CO2 uitstoot had van 2.9 ton CO2. Een elektrische heftruck met een vergelijkbaar 
vermogen verbruikt ongeveer 8.5 kW per uur. De heftruck rijdt gemiddeld 32 uur per week gedurende 
44 weken per jaar. Daarmee komt het jaarverbruik aan elektra voor de heftruck uit op 11960 kWh per 
jaar. Echter Klaver gebruikt 100% groene stroom. Dat heeft geen CO2 uitstoot tot gevolg. Een 
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elektrische heftruck bespaart dus de uitstoot van LPG en dat is ongeveer 3 ton op jaarbasis. In aug 
2018 is een elektrische heftruck aangeschaft.. 

 
Doelstelling transporteur en onderaannemers  
 
De doelstelling voor de reductie van CO2 door zowel onze transporteur als onze onderaannemers is in 
lijn met onze doelstelling gezet op 2% per jaar. 
De doelstelling zal worden bereikt door: 
- met LCW in contact blijven over de inzet van zuinige en schonere vrachtwagens.   

Verder is LCW in het bezit van de Lean and green Award. Op de site van LCW staan 
maatregelen die moeten zorgen voor een CO2 reductie van 25% in 2013. Kijk maar eens op 
www.lcw.nl/mvo. 

- onderaannemers te kiezen die dicht bij de projectlocatie liggen. Dit om de te rijden kilometers 
te beperken om zo de CO2 uitstoot te beperken. De onderaannemers worden betrokken bij 
het reductieplan van Klaver en moeten derhalve hun gereden kilometers bijhouden. 

 
Monitoring 
 
Minimaal 4x per jaar (eens per kwartaal) wordt de CO2 uitstoot van zowel scope 1, 2 en 3 
doorgerekend. Op deze manier is snel een trend te zien. Het is dan mogelijk om hierop een  
actie uit te zetten.  
 
1 keer per jaar wordt in de management review het complete kwaliteitsmanagementsysteem 
uitgewerkt en besproken tijdens het MT. Met regelmaat wordt het personeel op de hoogte 
gebracht van de vorderingen tijdens het groot overleg. 
 
Enkele aspecten van energiemonitoring; 
 

Gas en elektriciteitsverbruik; 
 

 
In 1 oogopslag kun je de trend zien. Veel rode vlakken geeft een meerverbruik weer per maand.  
Elektraverbruik heeft de nodige aandacht nodig. Dit zal ook zijn weerslag hebben op de CO2 uitstoot. 
 
Koploper/middenmoter/achterblijver 
 
Klaver moet onderbouwen of zij binnen de branche een koploper, middenmoter of achterblijver is 
wat betreft de emissies in scope 3. Dit gebeurt doormiddel van het vergelijken van de reductie doel- 

Verbruikt 2018 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal 2018

Elektra nacht 911 622 937 623 680 703 771 613 724 779 855 843 9061

Elektra dag 2327 1867 2144 1634 1744 1682 2052 1154 1988 2577 2256 1857 23282

Gas 4225 3696 2756 395 198 109 87 99 246 852 2484 2557  17704

Water 10 9 9 7 9 9 11 4 10 12 9 6 105

Verbruikt 2019 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Totaal 2019

Elektra nacht 920 621 848 786 826 700 721 824 735 900 1060 997 9938

Elektra dag 2607 2176 2124 2014 2028 1744 1857 1955 2091 2658 2442 2122 25818

Gas 4110 2141 2124 1011 604 72 88 192 136 1297 3201 3474 18450

Water 10 8 9 8 9 8 10 9 10 11 10 8 110

2019 tov 2018 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

Elektra nacht 9 -1 -89 163 146 -3 -50 211 11 121 205 154

Elektra dag 280 309 -20 380 284 62 -195 801 103 81 186 265

Gas -115 -1555 -632 616 406 -37 1 93 -110 445 717 917

Water 0 -1 0 1 0 -1 -1 5 0 -1 1 2

Meer verbruikt in 2019

Minder verbruikt in 2019

Gelijk gebleven in 2019

http://www.lcw.nl/mvo
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en taakstellingen met sectorgenoten (www.SKAO.nl). Uit onderzoek is gebleken dat met 
vergelijkbare bedrijven en sectorgenoten Klaver middenmotor is. 
Diverse acties op het gebied van milieuverbeteringen worden reeds zeer bewust genomen en het 
stilstaan bij CO2 uitstoot en de reductie daarvan is gemeengoed. Bij vele handelingen wordt hier 
rekening mee gehouden hoewel dit nog niet allemaal aantoonbaar is. 
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Indicatoren emissie CO2 

 
In onderstaande tabel worden deze en andere indicatoren uitgewerkt; 
 

  2016  2017  2018 

Indicator       

CO2 per 
gereden 
kilometer 

330.000 0,57 340.000 0,64 355.000 0,61 

CO2 per 
miljoen 
omzet 

 0,067  0,074  0,060 

CO2 per FTE 22 8,6 24 9 23 9 

 
 
In 2016 is het wagenpark aangepast. Er zijn 2 auto’s ingeruild en er is 1 auto gekocht. Er zijn dus iets 
minder kilometers gereden in totaal maar dit is niet opvallend anders dan vorige jaren. De 
bewustwording om het werk met minder auto’s te kunnen doen / plannen is goed, een nieuwe auto 
met de nieuwste technologie is zeker beter voor de CO2 uitstoot / milieu. Verderop in het 
reductieplan staan nog meer mogelijke acties om de CO2 uitstoot van de auto’s te verminderen. 
 
Toeleveranciers en hun CO2 ambitie 
 
Klaver wil haar eigen doelstellingen halen en wil haar (toe)leveranciers hier graag bij betrekken. De 

prestaties van deze bedrijven zijn zeker van invloed op de prestaties van Klaver. Klaver houdt met het 

uitzoeken van leveranciers nu al rekening met de CO2 prestaties van dei bedrijven en gaat dat in de 

nabije toekomst alleen nog maar meer doen. Het is en blijft een belangrijk criterium naast die van 

ISO 9001 / 14001 en MVO.  
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Bijlagen; 
 
Greenchoice Stroometiket 2017 

 

 NL Zon 0,8% 

 EU Zon 0,3% 

 NL Wind 32,4% 

 EU Wind 10,6% 

 NL Biomassa 36,2% 

 EU Biomassa 4,7% 

 EU Water 15,0% 

 
 
 

 
 

CO2-uitstoot diverse vervoermiddelen. 

 


