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LS,

Inleiding
Jan Kuipers Nunspeet beschikt over een kwaliteitsmanagementsysteem conform de NEN-EN-ISO
9001:2008, VCA**:2004 en voldoet aan de eisen van de stichting Keurmerk Nederlandse Staalbouw
(NEN 1090-1). In 2006 is de documentatie voor de NEN-EN ISO 14001:2004 onderdeel gemaakt van
dit managementsysteem, waardoor milieumanagement in dit systeem is geïntegreerd.

Beleid
Het managementsysteem bevat een beleidsverklaring van de directie van Jan Kuipers Nunspeet (zie
pagina 3) waarin milieuzorg expliciet staat vermeld. Onder punt I. van deze verklaring is opgenomen:
Concrete doelstellingen en maatregelen voor milieuzorg zijn opgenomen in het Plan van Aanpak
Milieu. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. In dit plan zijn tenminste de
volgende doelen uitgewerkt:
1) milieuvriendelijke productontwikkeling;
2) voorkomen van milieuoverlast en –schade;
3) verbeteren van de algehele afvalsituatie;
4) verminderen energieverbruik;
5) reduceren van CO2-uitstoot.

Processen en procedures
De processen en procedures t.a.v. registratie en meting van milieuaspecten is vastgelegd in de
procedure Managementsysteem kwaliteit en milieu. Hierbij zijn er separate processen vastgelegd
voor:
- planning voor continu verbetering
- beheersing van werkzaamheden
- preventieve maatregelen
- monitoring, meting en analyse milieu
- corrigerende maatregelen milieu
- audits
- management beoordeling
- documentbeheer milieu
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Borging van energiemanagement
De beheerder VKAM (veiligheid, kwaliteit, arbo en milieu) is verantwoordelijk voor het opzetten, in
stand houden en verbeteren van het energiemanagement binnen Jan Kuipers Nunspeet. Door het
jaarlijks houden van een management review en door interne en externe audits wordt geborgd dat het
energiemanagement voldoet aan de eisen van de ISO14064-1.
De borging van het energiemanagement betreft specifiek:
1. De volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit, eenduidigheid en terugvindbaarheid van de
aangeleverde energieverbruik gegevens,
2. Bewaking en verbetering van de scope van het energiemanagement, zijnde de
organisatiegrenzen, scope van de energiebronnen en CO2-conversiefactoren,
3. De analyse van de energieverbruik gegevens en het initiëren en borgen van relevante en
kosteneffectieve maatregelen om de energie-efficiënte te verbeteren,
4. Het initiëren van kwartaalrapportages, management review, interne en externe audits,
5. Het doen van beleidsvoorstellen ten aanzien van (de verbetering van) energiemanagement aan
de directie van Jan Kuipers Nunspeet.
In deze paragraaf wordt specifiek ingegaan op ad. 1 en ad. 2.
Een essentiële vereiste van een goed werkend energiemanagementsysteem is een robuust systeem
van data verzameling. Het verzamelen van energieverbruik gegevens vindt plaats op de werkvloer
(voor wat betreft de meterstanden) en op kantoor (voor wat betreft de overzichten van de
energiebedrijven). Om eenduidigheid te borgen wordt het energieverbruik aangeleverd op een
standaard formulier. De eenheden op het formulier zijn leidend voor de dataverzameling.
Door middel van interne en externe audits wordt de volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit,
eenduidigheid en terugvindbaarheid van de aangeleverde energieverbruik gegevens minimaal jaarlijks
getoetst. Vanuit eventuele bevindingen van de audits worden verbeteringen in de dataverzameling
ingezet of wordt de noodzaak van gerichte trainingen van de direct betrokkenen geconstateerd.
Wijzigingen in de organisatiegrenzen dan wel de scope van de energiebronnen worden tijdig
gecommuniceerd met de direct betrokkenen van de energieverbruik inventarisatie. Door middel van
versiebeheer op de gebruikte formulieren en documenten worden wijzigingen in de scope van
energiemanagement expliciet vastgelegd. De scope van het energiemanagement kan pas worden
uitgebreid met bedrijfsonderdelen of emissiebronnen wanneer de verbruiksgegevens over de
betreffende rapportageperioden inzichtelijk zijn gemaakt en extern zijn geauditeerd.

Met vriendelijke groeten,

Jan Kuipers Nunspeet

M. van Brederode
Directeur.
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