Milieudoelen Jan Kuipers Nunspeet 2014 - 2015
Toelichting bij Plan van Aanpak Milieu
Het milieuzorgsysteem van Jan Kuipers Nunspeet is opgezet volgens de norm ISO 14001:2004 en is vastgelegd in het VKAM handboek. Het milieuzorgsysteem voldoet ook aan niveau 5 van het handboek “CO2–Prestatieladder, Samen zorgen voor minder CO2”, versie 2.1.
In de Beleidsverklaring van Jan Kuipers Nunspeet zijn de milieudoelen kort omschreven. De concrete (meerjaren)doelstellingen zijn hieronder in de tabel
weergegeven. In het Plan van Aanpak dat hierna volgt, staan de maatregelen opgesomd, zijn ze genummerd en zijn verantwoordelijkheden toebedeeld.
De Management Review vindt plaats in maart. Alle vanuit de norm vereiste inputelementen zijn hierin verwerkt. Alle verbeterpunten die hieruit voortvloeien
worden opgenomen in de Aandachtspuntenlijst en/of in de pva’s voor diverse bedrijfsprocessen. De verbeterpunten die betrekking hebben op het milieu
zijn in dit PvA opgenomen. Om gelijk op de verbeterpunten vanuit de Management Review te kunnen reageren hebben we de doorlooptijd van dit plan
aangepast. De doorlooptijd is jaarlijks van maart tot maart.
De voortgang in het Plan van Aanpak Milieu wordt eens per kwartaal geëvalueerd. De voortgang van kortlopende acties wordt in de reguliere overleggen
bijgehouden. In de jaarlijkse Management Review wordt de voortgang in het Plan van Aanpak vergeleken met de Meerjarendoelstellingen.
nr.
1

2
3
4

5

Onderwerpen /
milieudoelen
Milieuvriendelijke
Productontwikkeling

nr.

Doelstellingen

1

Voorkomen van milieuoverlast en -schade
Verbeteren van de
algehele afvalsituatie
Verminderen
energieverbruik

2a
2b
3

Vergroten van duurzaam grondstoffengebruik door gebruik
maken van FSC 100% hout in onze producten.
Doelstelling 2018: alle producten uitsluitend in FSC aanbieden.
Gerealiseerd in 2013: FSC 55% t.o.v. overig hout 45%
Bij aanschaf van nieuw materieel kijken naar de milieuaspecten
Het terugdringen van het papiergebruik
Het terugdringen van afvalstoffen

Reduceren van CO2uitstoot

PvA Milieu basis maart 2014
e
stand 2 kwartaal 2014
e
stand 3 kwartaal 2014
e
stand 4 kwartaal 2014
e
stand 1 kwartaal 2015

4a
4b
4c
5

Het terugdringen elektriciteitsverbruik
Het terugdringen gasverbruik
Het terugdringen motorbrandstoffen
Het voldoen aan de CO2 prestatieladder niveau 5 volgens het
handboek “Samen zorgen voor minder CO2”, uitgegeven door
Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen SKAO

11 maart 2014

Wanneer
gereed
2018

Nummers
in PvA
M.4
M.6

Verantwoordelijk
MvB/JH
MT

doorlopend
2013

M.3
M.7
M.2
M.10
M.8
M.9
M.3
M.1
M.2
M.5
M.11

JH
TM/JH
JH/MT
MT
MT/JH
MT
JH/MT
MvB/TM/JH/NK
MT
JH
BD

2016
doorlopend
doorlopend
doorlopend
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PLAN VAN AANPAK MILIEU 2014 - 2015
Nr.

Omschrijving maatregel/actie

M.1

Het voldoen aan de CO2 prestatieladder niveau 5 volgens het handboek “Samen zorgen voor minder
CO2”, uitgegeven door SKAO

M.2

M.3

Aandachtspunten

Wanneer
gereed

Halfjaarlijkse cijfers 2014 vaststellen:
- Carbon Footprint (scope 1&2&3);
document op de website plaatsen
- CO2 emissie intern en extern
communiceren
- voortgang CO2 reductiedoelstelling
intern en extern communiceren
Meer verdiepen in het milieubeleid,
1) CO2-emissies
met name in methodes om de
2) lectuur eigen maken over de
milieubelasting te kunnen bepalen en
verschillen tussen een lineaire en
om vervolgens te kunnen
circulaire economie
verminderen dan wel te voorkomen
3) het uitdragen van het gedachtegoed; het delen van kennis in de
keten, zoals bij de Vereniging van
Straatmeubilair, Metaalunie, etc.
Het verder verminderen van de CO2 1) bij aanschaf van nieuwe auto’s,
uitstoot van ons huidig wagenpark
uitgaan van eenzelfde CO2-uitstoot
of minder
2) alternatief zoeken voor de nieuwe
“generatie” montagebussen

PvA Milieu basis maart 2014
e
stand 2 kwartaal 2014
e
stand 3 kwartaal 2014
e
stand 4 kwartaal 2014
e
stand 1 kwartaal 2015

11 maart 2014

Verant- Opmerking
woordelijk
1) 1e halfjaar MvB/TM/
30-09-2014 JH/NK

Stand d.d.:

2) 2e halfjaar
31-03-2015

1) doorlopend MT
2) doorlopend MT

3) doorlopend MT

1) doorlopend JH

2) doorlopend JH
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Nr.

Omschrijving maatregel/actie

Aandachtspunten

M.4

Vergroten duurzaamheid
houtgebruik.

1) tabel opstellen van de diverse
certificeringsmogelijkheden
2) van de afgelopen vijf jaar inventariseren welke keurmerken hout wij
verkocht hebben
3) a.d.h.v. de uitkomsten consequenties bepalen en hierop beleid maken
4) afvragen of wij onze doelstelling om
in 2018 alle producten in FSC 100%
hout aan te bieden wel willen handhaven
1) van twintig toeleveranciers de footprint opvragen, waaronder onze
gehele top tien
2) door middel van een vragenlijst
informatie opvragen bij onze top 50
leveranciers, met een inkoopvolume
> 50.000,=, over hun (mogelijke)
MVO-werkwijze
3) bij meerdere jaren de tendensen in
kaart brengen en meenemen in
inkoopgesprekken.

M.5

Het richten op duurzaam inkopen

PvA Milieu basis maart 2014
e
stand 2 kwartaal 2014
e
stand 3 kwartaal 2014
e
stand 4 kwartaal 2014
e
stand 1 kwartaal 2015

Wanneer
gereed

11 maart 2014

Verantwoordelijk
1) 30-04-2014 JH

Opmerking

Stand d.d.:

2) 31-05-2014 JH

3) 30-09-2014 MvB/JH
4) 31-10-2014 MT

1) 30-06-2014

JH

2) 30-09-2014

JH

3) 31-01-2015

JH
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Nr.

Omschrijving maatregel/actie

Aandachtspunten

Wanneer
gereed

M.6

Het richten op duurzaam verkopen

onderzoeken of het certificeren voor
de “MVO prestatieladder” hierin van
toegevoegde waarde is

Verantwoordelijk
30-09-2014 MT

Opmerking

Stand d.d.:

de norm ISO 26000 definieert zeven
principes ter ondersteuning bij
implementatie van MVO, te weten:
1) het afleggen van rekenschap
2) transparantie
3) ethisch gedrag
4) respect voor belangen stakeholders
5) respect voor wet- & regelgeving
6) respect voor int. gedragsnormen
7) respect voor mensenrechten

M.7

Het terugdringen van het
papiergebruik

PvA Milieu basis maart 2014
e
stand 2 kwartaal 2014
e
stand 3 kwartaal 2014
e
stand 4 kwartaal 2014
e
stand 1 kwartaal 2015

a.d.h.v. deze aandachtsgebieden
bepalen wat de organisatorische - en
de financiële consequenties zijn
mogelijkheden onderzoeken van:
1) bewustwording verhogen van
gebruik van papier (en printer)
2) analyse maken over verzendwijze
wijze van verkoopfacturen over
2013 en 2014.
Op basis van de uitkomsten de
kosten/besparingen in beeld
brengen van briefpapier, enveloppen, drukkosten, porto, printkosten,
etc.
3) goederenontvangstbon digitaal

11 maart 2014

1) doorlopend MT
2) 31-05-2014 TM/JH

3) 31-05-2014 TM/JH
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Nr.

Omschrijving maatregel/actie

Aandachtspunten

Wanneer
gereed

Verantwoordelijk
1) doorlopend MT
2) doorlopend JH

M.8

Het terugdringen van het
1) bewustwording verhogen
elektriciteitsverbruik m.b.t. verlichting 2) energiezuinige verlichting voor alle
afdelingen bij onderhoud/vervanging

M.9

Het terugdringen van het gasverbruik 1) bewustwording verhogen

M.10

Het terugdringen van het afval (door
het nuttig hergebruik van onze
materialen)

Onderzoek doen naar (mogelijkheden)
hergebruik van nog nader te bepalen
materialen

doorlopend MT

M.11

Het maken van LCA’s van een aantal starten met de overkapping M800 en
producten met als doel minder
met de etagerekken:
materiaal te gebruiken
1) technische haalbaarheid bepalen
2) LCA maken met toepassing van
andere staalkwaliteit
3) LCA maken met toepassing andere
wanddiktes

BD

Opmerking

Stand d.d.:

1) doorlopend MT

1) 01-09-2014
2) 01-12-2014
3) 01-12-2014

Akkoord directie Jan Kuipers Nunspeet op 11 maart 2014:

M. van Brederode.

PvA Milieu basis maart 2014
e
stand 2 kwartaal 2014
e
stand 3 kwartaal 2014
e
stand 4 kwartaal 2014
e
stand 1 kwartaal 2015

11 maart 2014
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