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Voorwoord
De automobielbranche uit zich steeds vaker met betrekking tot duurzaamheid: waar dit is
begonnen bij fabrikanten, zetten ook steeds vaker dealer- en garagebedrijven zich duurzaam
op de kaart. In dat licht, heeft ook Roordink Bedrijfswagens het voornemen uitgesproken zich
duurzaam te profileren. Hier kwam deze interessante afstudeeropdracht uit voort.
Wij hebben ons de afgelopen maanden met veel plezier ingezet om alle bewijzen te
verzamelen, waarmee Roordink Bedrijfswagens inmiddels Erkend Duurzaam gecertificeerd
is. Omdat ons dit nooit alleen was gelukt willen wij graag een aantal personen bedanken:
Bert Roordink als opdrachtgever en hulp bij al onze vragen, Cees van der Wind voor zijn
hulp met cijfers en de verkoopafdeling van Roordink Bedrijfswagens, Warnout van Deyzen
bij van Leeuwen Truckservice voor zijn tijd en informatie, Frans Kragten van BOVAG voor
zijn tijd en raad over de certificaten en hun inzet, afstudeercollega Elmo van der Wel als
samenwerkingspartner bij Bakker Bedrijfswagens, de heren Koen Lau en Jan Peeters van de
HAN voor hun begeleiding en feedback. Ten slotte willen wij alle medewerkers van Roordink
Bedrijfswagens graag bedanken voor hun behulpzaamheid tijdens het project en de directie
voor de mogelijkheid tot het uitvoeren van dit project.
Met deze opdracht sluiten wij onze opleiding tot autotechnisch ingenieur af en voelen wij ons
beiden klaargestoomd voor de arbeidsmarkt.
Rik Krijnen en Léon Verstappen
Barneveld, 21 december 2011
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Samenvatting
Roordink Bedrijfswagens heeft de wens uitgesproken zich Erkend Duurzaam te certificeren.
Dit certificaat is door BOVAG in het leven geroepen als bewijs voor duurzaam ondernemen
in de automobielbranche. Gezien het feit dat steeds meer bedrijven zich Erkend Duurzaam
certificeren, is het voor Roordink Bedrijfswagens zaak hierin mee te gaan. De voornaamste
reden voor het behalen van dit certificaat is aantonen dat zij duurzaam ondernemen.
Uit de wens tot certificering is de volgende vraag voortgekomen: “hoe kan Roordink
Bedrijfswagens het certificaat Erkend Duurzaam zo snel mogelijk behalen, zo eenvoudig
mogelijk behouden en zo optimaal mogelijk benutten?”. Dit rapport geeft antwoord op die
vraag en is ingedeeld in de drie B’s:
•
•
•

Behalen;
Behouden;
Benutten.

Aan de hand van deze drie B’s is invulling gegeven aan het project waardoor de centrale
vraag beantwoord kan worden.
Behalen
Voor het behalen van het certificaat is gewerkt met de BOVAG Checklist zoals verstrekt door
BOVAG: hierin staan alle eisen die het certificaat aan de onderneming stelt. Aan de hand
van deze BOVAG Checklist is geïnventariseerd in hoeverre Roordink Bedrijfswagens al aan
de eisen voldeed. Dit bleek 31 van de 40 eisen te zijn, waardoor het grootste deel van het
behalen van het certificaat bestond uit het verzamelen en archiveren van de bewijzen.
Tijdens het inventariseren is ook het advies aan de opdrachtgever tot stand gekomen om te
kiezen voor het BASIS-certificaat, omdat deze een betere prijs-kwaliteitverhouding heeft ten
opzichte van het PLUS-certificaat. Daarnaast zijn de afval- en energiestromen, waar het
PLUS-certificaat extra aandacht aan besteedt, bij Roordink Bedrijfswagens al dusdanig in
orde, dat het PLUS-certificaat weinig toevoegt. De opdrachtgever heeft de advieskeuze
overgenomen.
Op maandag 12 december 2011 is de audit uitgevoerd en heeft Roordink Bedrijfswagens het
BASIS-certificaat behaald met een rapportcijfer 8. Hiermee is de onderneming één jaar lang
in het bezit van het certificaat en mag gebruik worden gemaakt van de logo’s ten behoeve
van de bedrijfscommunicatie.
Behouden
De opdrachtgever heeft aangegeven veel waarde te hechten aan het behouden van het
certificaat. Aangezien het certificaat jaarlijks verlengd dient te worden, is hiervoor een
continuïteitsplan opgesteld. Dit continuïteitsplan, in de vorm van een checklist, beschrijft in
logische volgorde een aantal acties, met als eerste actie het opvragen van een nieuwe
eisenlijst bij BOVAG. De checklist zorgt er vervolgens voor dat één medewerker gedurende
het jaar, zonder veel inspanning, in staat is de bewijzen up-to-date te houden, waardoor het
certificaat verlengd kan worden.
Benutten
Het behalen van het certificaat moet als een investering worden beschouwd, wat betekend
dat het zichzelf moet terugbetalen. Met behulp van interne en externe analyse is in beeld
gebracht hoe duurzaamheid op dit moment wordt gebruikt in de bedrijfsvoering bij Roordink
Bedrijfswagens. De gegevens uit de analyses zijn vervolgens in een interrelatiediagram
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gezet, waarmee oorzaken en gevolgen zijn bepaald van de huidige (duurzame)
bedrijfsvoering. Aan de hand van de gevonden oorzaken en gevolgen en eigen ervaringen
en observaties in het bedrijf is een strategie bepaald. Deze strategie geeft met behulp van
een marketingmix invulling aan de manier waarop Roordink Bedrijfswagens moet handelen
om optimaal gebruik te maken van het certificaat en haar duurzame activiteiten.
Hier komen de volgende aanbevelingen uit voort; deze zijn niet in volgorde van
belangrijkheid weergegeven, omdat zij langs elkaar lopen en elkaar niet overstijgen:
•

•

bewustwording van de organisatie en omgeving:
§

inventariseren van de werkdruk tijdens functioneringsgesprekken, zodat zeker
wordt gesteld dat er tijd is om met duurzaamheid bezig te zijn;

§

energie- en waterverbruik bekend maken aan medewerkers;

§

duurzaamheid opnemen in bedrijfsstrategie en jaarverslag;

§

uitdragen van alle duurzame activiteiten op website, intranet en in de
gebruikte magazines voor medewerkers en relaties;

§

het Erkend Duurzaam logo inzetten op alle communicatie en uitleenvervoer;

§

de verkoopafdeling inlichten over alle duurzame activiteiten die plaatsvinden
of zijn gepland, zodat zij dit bij klanten kunnen uitdragen;

§

aanbieden van opleidingen/cursussen met betrekking tot duurzaamheid;

§

klanten vragen naar bekendheid van duurzame producten, diensten en
activiteiten van Roordink Bedrijfswagens, evenals bekendheid met de
website. Daarnaast bekijken of het imago zoals bedoeld ook bij de klant op
die manier wordt gezien;

minimaliseren van verspilling en het terugdringen van kosten:
§

stellen van duurzame eisen aan leveranciers om minder afval te genereren;

§

inventariseren van inkoop en overschot met behulp van medewerkers en
indien nodig maatregelen nemen;

§

onderzoeken of verdere afvalscheiding mogelijk is en besparing oplevert;

§

een vaste acceptabele terugverdientijd opstellen voor het investeren in
duurzame oplossingen;

§

huidige verwarmingsketels zijn 14 jaar oud en dienen bij hoge
reparatiekosten, vervangen te worden door energiezuinige exemplaren;

§

beoordelen of de watertemperatuur in de wasstraat lager kan, zodat minder
aardgas gebruikt kan worden;

§

minder verlichting in magazijn plaatsen indien dit voor medewerkers geen
belemmeringen vormt;

§

toepassen van aanwezigheidsdetectie in magazijn indien technisch mogelijk
en dit voor medewerkers geen belemmeringen vormt;

§

beoordelen of de temperatuur in de serverruimte omhoog kan of dat de hele
serverruimte kan worden uitbesteedt, zodat respectievelijk minder elektriciteit
gebruikt kan worden of dit verbruik geheel vermeden kan worden.

Door deze aanbevelingen over te nemen, worden het certificaat en de duurzame activiteiten
optimaal benut voor de bedrijfsvoering. Daarnaast worden verspillingen en kosten vermeden
waardoor het bedrijfsresultaat verbeterd kan worden.
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1 Inleiding
Duurzaam ondernemen is een modeterm geworden: te pas en te onpas wordt deze term
door ondernemers en overheden gebruikt. Maar wat is duurzaam ondernemen nu eigenlijk
en wanneer mag een ondernemer zichzelf duurzaam noemen? Om antwoord te geven op
die vraag en duidelijkheid te verschaffen in de automobielbranche, heeft BOVAG het
certificaat Erkend Duurzaam in het leven geroepen: voor ondernemers een uitgangspunt en
voor klanten een helder kenmerk.
Roordink Bedrijfswagens wil graag duurzamer ondernemen en dit uitdragen naar haar
klanten. Hier is de volgende vraag uit voort gekomen: “Hoe kan Roordink Bedrijfswagens het
certificaat Erkend Duurzaam zo snel mogelijk behalen, zo eenvoudig mogelijk behouden en
zo optimaal mogelijk benutten?”. Hieruit volgen de drie B’s: behalen, behouden en benutten.
De hoofdvraag kan worden opgedeeld in deelvragen, namelijk:
•
•
•
•

Hoe kan het certificaat Erkend Duurzaam worden gehaald?
Aan welke eisen wordt al voldaan?
Hoe kan de continuïteit van het certificaat worden gewaarborgd?
Hoe kan het certificaat worden ingezet voor een efficiëntere bedrijfsvoering?

Het belang van het bedrijf en haar medewerkers staat voorop, wat wil zeggen: een veilige,
schone werkomgeving voor alle medewerkers waarmee een efficiënte en rendabele
bedrijfsvoering mogelijk wordt gemaakt. Dit geldt voor zowel de werkplaats als de afdelingen
in- en verkoop, after sales en administratie.
Allereerst wordt uitleg gegeven over duurzaam ondernemen, het certificaat en de vormen
waarin het beschikbaar is. Vervolgens zal onder de noemer van de eerste B, behalen,
worden gecontroleerd of Roordink Bedrijfswagens voldoet aan de eisen van het certificaat,
welke eventuele verbeterpunten aanwezig zijn en hoe deze opgelost zullen worden. Na
uitvoer hiervan zal de audit plaatsvinden.
Aan de hand van de stand van zaken en de eisen van het certificaat, zal een
continuïteitsplan worden opgesteld om altijd de voorwaarden van het certificaat na te leven
en daarmee het behoud zeker te stellen; dit is de tweede B, behouden. Als laatste wordt een
adviesplan opgesteld dat als handvat zal dienen voor de verkoopafdeling, zodat het
certificaat zo goed mogelijk wordt benut. Dit is de derde en laatste B, benutten.
De opbouw van dit rapport is als volgt: hoofdstuk twee bevat informatie over het begrip
‘duurzaam ondernemen’ en de certificaten die hiervoor door BOVAG in het leven zijn
geroepen. In het derde hoofdstuk is uitleg te vinden over de werkzaamheden voor het
behalen van het certificaat, welke keuze hierin is gemaakt en het resultaat van de
bijbehorende audit. In hoofdstuk vier is beschreven hoe Roordink Bedrijfswagens zorg dient
te dragen voor het behouden van het certificaat bij de jaarlijkse verlenging. In het vijfde
hoofdstuk is beschreven hoe Roordink Bedrijfswagens duurzaam ondernemen en het
certificaat dient in te zetten in relatie tot verkoop en haar omgeving. Het zesde en laatste
hoofdstuk geeft de conclusies en aanbevelingen weer. Tot slot is op pagina 36 een
uitvouwbare begrippenlijst aanwezig, waarmee begrippen eenvoudig toegankelijk zijn
gemaakt.
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2 Duurzaam ondernemen en het certificaat nader bekeken
In dit hoofdstuk wordt helderheid geschept over het begrip duurzaam ondernemen en het
certificaat Erkend Duurzaam. Hierin leest u wat duurzaam ondernemen inhoudt, waarom dit
van belang is en in welke vormen het certificaat beschikbaar is.

2.1 Wat is duurzaam ondernemen?
Duurzaam ondernemen staat ook wel bekend als Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen, afgekort tot MVO. Een belangrijk onderdeel van duurzaam ondernemen is
bewust te blijven van de eigen bedrijfsvoering, de maatschappij en de ontwikkelingen
eromheen en hier continu op in te springen, niet alleen met het oog op het milieu maar ook
op tevredenheid bij medewerkers en een gezonde winst.

2.2 Waarom duurzaam ondernemen?
De eerste gedachte gaat hierin al snel uit naar behoud van milieu en de toekomst, maar
zoals hierboven in paragraaf 1.1 vermeld, is er méér. Er wordt met name gezocht naar een
gezonde balans tussen de drie P’s, bekend dankzij Al Gore:
•

People
De eerste P heeft betrekking op mensen. Hierbij gaat het niet alleen om de
medewerkers van het bedrijf, maar ook om de maatschappij. Veilig en gezond
werken is een intern voorbeeld en het ondersteunen van kansarme groepen en
activiteiten in de gemeente een extern voorbeeld.

•

Planet
De tweede P beslaat het milieu: verantwoord en slim omgaan met afval, energie en
water spaart het milieu en kan financiële besparingen en zelfs klanten opleveren.

•

Profit
De derde en laatste P staat voor winst. Elke ondernemer wil graag het maximale
rendement uit zijn bedrijf halen en door te letten op bijvoorbeeld energieverbruik
kunnen de kosten vaak omlaag. Door het aanbieden van duurzame producten en
diensten kan een concurrentievoordeel behaald worden als het gaat om bijvoorbeeld
openbare aanbestedingen.

Duurzaam ondernemen staat dus niet alleen voor zorg voor het milieu, zoals veel mensen
denken, maar ook voor meer bekende dingen als zorg voor medewerkers en het behalen
van winst.

2.3 Duurzaam ondernemen voor Roordink Bedrijfswagens
Bij Roordink Bedrijfswagens komen de medewerkers op de eerste plaats: het zijn de mensen
die het mogelijk maken dat de onderneming bestaat en hierdoor gaat grote aandacht naar
hen uit. Die aandacht komt onder andere in de vorm van opleidingen en de jaarlijkse
Sinterklaasviering. Ook aan het milieu wordt aandacht geschonken, zo wordt er gewerkt
volgens de laatste milieunormen en wordt verspilling zoveel mogelijk tegengegaan. Winst,
ten slotte, is ook belangrijk en wordt onder andere behaald door het voornoemde: tevreden
werknemers zetten zich graag volledig in en door verspilling tegen te gaan worden kosten
gemeden.
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2.4 Erkend Duurzaam in zijn verschillende vormen
Op 11 maart 2009 werd door BOVAG het certificaat Erkend Duurzaam in het leven
geroepen1. Hiermee werd ondernemers in de branche een handvat geboden om zichzelf
duurzaam te profileren in hun communicatie door middel van de Duurzaam Ondernemen
Scan (online audit) en het certificaat Erkend Duurzaam. De Duurzaam Ondernemen Scan is
ontwikkeld door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM); de controle wordt uitgevoerd
door Auto Recycling Nederland (ARN).
Inmiddels is het certificaat uitgebreid in de volgende vormen:
•

Erkend Duurzaam BASIS
Zoals de naam al zegt; het basiscertificaat. Met dit certificaat geeft een ondernemer
aan duurzaam ondernemen belangrijk te vinden en toe te passen in de
bedrijfsvoering. Zoals BOVAG zelf aangeeft: “het ideale vertrekpunt voor uw
duurzame bedrijfsvoering”.

•

Erkend Duurzaam PLUS
Dit certificaat heeft BASIS als startpunt, met als toevoeging de ARN ARN Milieuscan:
deze richt zich specifiek op de afvalstromen binnen de onderneming en poogt een
helder beeld te geven van de mogelijke besparingen die hierin te behalen zijn.

•

Erkend Duurzaam PREMIUM
Dit certificaat wordt gelanceerd op 16 december 2011 en zal zich richten op het in- en
extern uitdragen van duurzaamheid binnen de onderneming. Verder bevat dit
certificaat veel onderdelen uit de ISO 26001: een internationale richtlijn voor MVO.

Alle certificaten zijn één jaar geldig. Ook dient voor alle certificaten de Duurzaam
Ondernemen Scan gemaakt te worden, waarna bij voldoende score een uitnodiging volgt tot
een audit door ARN. De Duurzaam Ondernemen Scan is feitelijk een checklist met eisen, die
is ingedeeld in de volgende hoofdstukken:
•
•
•
•
•
•

Bedrijfsvoering;
Communicatie;
Financiën;
Inkoop;
Personeel;
Verkoop.

Elk hoofdstuk heeft zijn specifieke voorwaarden en bevat tips over hoe het één en ander
aangepakt kan worden.
Als handreiking is ten slotte het handboek ‘Duurzaam Ondernemen voor autobedrijven’2 door
BOVAG gedaan: hierin staan tips en achtergrondinformatie over duurzaam ondernemen en
hoe dit gecommuniceerd kan worden.
Een ARN-adviseur zal vervolgens de bewijsstukken controleren en beoordelen of de
onderneming voldoet aan de eisen. Een succesvolle audit door de adviseur leidt tot het
certificaat. De ARN Milieuscan wordt afgesloten met een rapport waarin de
onderzoeksresultaten en aanbevelingen zijn opgenomen.

1
2

http://extranet.bovag.nl/smartsite.shtml?ch=afd&id=72732
ISBN nummer: 978-90-405-4500-9
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3 Behalen van het certificaat Erkend Duurzaam
In dit hoofdstuk is het proces beschreven dat doorlopen wordt om Roordink Bedrijfswagens
succesvol naar het certificaat Erkend Duurzaam te leiden. Dit omvat de inventarisatie van
eisen en acties die hieruit voortkomen, zoals het verzamelen van bewijsstukken en het
eventueel opstellen van doelen. Uiteindelijk resulteert dit in het succesvol afleggen van de
Duurzaam Ondernemen Scan en de uitvoer van de audit door de ARN-adviseur met het
behalen van het certificaat als gevolg.

3.1 Inventarisatie
De inventarisatie bestaat uit het analyseren van de stand van zaken binnen Roordink
Bedrijfswagens, volgens de eisen van de door BOVAG aangereikte Checklist. De BOVAG
Checklist is terug te vinden in Bijlage I.
In deze paragraaf is beschreven hoe de eerste analyse van de BOVAG Checklist is
uitgevoerd en verwerkt. Voor verwerking van deze analyse wordt u doorverwezen naar
paragraaf 3.2.

3.1.1 Werkwijze voor inventarisatie
Allereerst is de BOVAG Checklist uitvoerig gelezen en is antwoord gegeven op enkele, meer
voor de hand liggende, vragen uit de BOVAG Checklist. Zo zijn er vragen die verband
houden met wettelijk verplichte onderdelen, als het inzamelen van afval door een erkende
inzamelaar en het tegengaan van discriminatie. Een aantal vragen van het eerste hoofdstuk,
‘Bedrijfsvoering’, is hieronder als voorbeeld ingevoegd als Figuur 1:

Figuur 1: Voorbeeld uit BOVAG Checklist. Gehele BOVAG Checklist is te vinden in bijlage I.

Het antwoord op vraag 1.1 is in het geval van Roordink Bedrijfswagens ‘ja’ want er wordt
bijvoorbeeld gebruik gemaakt van spaarlampen waardoor energie wordt bespaard.
Vervolgens is het zaak hiervoor bewijs te leveren in de vorm van een aankoopfactuur.
Voor de vragen waarop geen direct en/of volledig antwoord beschikbaar was, is een gesprek
gepland met de opdrachtgever. Bij het voorbeeld van vraag 1.1 kan hierbij worden gedacht
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aan “bij welke leverancier zijn de spaarlampen gekocht?”, “hoe is de aankoopfactuur te
bemachtigen?” en “is er een besparingsdoel door de directie opgesteld?”.
Tijdens het gesprek is er gezocht naar de ontbrekende antwoorden en/of verantwoordelijke
personen waarbij de ontbrekende antwoorden en bewijzen kunnen worden gezocht. Het
resultaat van het gesprek is verwerkt in notulen en bijbehorende stukken en is te vinden in
Bijlage II.
Na het gesprek met de opdrachtgever zijn alle verantwoordelijke personen bekend en kan
worden begonnen met het verzamelen van bewijzen voor de specifieke eisen in de BOVAG
Checklist.

3.1.2 Conclusie van inventarisatie
Na eerste analyse is het duidelijk dat Roordink Bedrijfswagens op de goede weg is: er wordt
aan 31 van 40 eisen in de BOVAG Checklist voldaan. Dit is als volgt te verklaren:
•

5 van de 40 eisen zijn wettelijke verplichtingen:
Denk hierbij aan het afvoeren van afval via een erkende inzamelaar en het
voorkomen van bodemverontreiniging;

•

10 van de 40 eisen kunnen als vanzelfsprekend worden aangemerkt:
Deze eisen hebben bijvoorbeeld betrekking op het besparen op energie en water. Dit
wordt al gedaan om de kosten laag te houden, maar zonder de gedachte dat dit ook
duurzaam is. Een ander voorbeeld is het hebben van lange termijn bedrijfs- en
winstdoelen: zonder deze doelen is een bedrijf geen lang leven beschoren;

•

12 van de 40 eisen zijn bij Roordink Bedrijfswagens vanzelfsprekend:
Deze 12 zijn niet meegeteld in de hiervoor genoemde 15 eisen. Hierbij moet worden
gedacht aan het ondersteunen van maatschappelijk en/of sociale projecten, het
opleiden van medewerkers en het luisteren naar duurzame klantwensen;

•

De overige 3 van 31 eisen waaraan wordt voldaan zijn het controleren van de
bandenspanning van voertuigen, milieuvriendelijk vervangend vervoer (fietsen) en het
bedrijfsfietsenplan.

Daarnaast is het zo dat niet alle eisen, “harde” eisen zijn: zo wordt er bijvoorbeeld gevraagd
of men bekend is met duurzaam beleggen. De bekendheid is aanwezig maar er wordt geen
gebruik van gemaakt, omdat werkkapitaal vereist is. Er wordt dus aan de eis voldaan, zonder
gebruik te maken van duurzaam beleggen.

3.2 Controlelijst naar aanleiding van inventarisatie
De volgende stap na inventarisatie is het maken van een controlelijst om zeker te stellen dat
alle nog ontbrekende, of onvolledige, antwoorden worden gevonden. Om er zeker van te zijn
dat aan de eisen van de BOVAG Checklist wordt voldaan, moet voor elk antwoord een
bewijs worden geleverd; hiervoor wordt in de controlelijst aangegeven welke bewijzen bij elk
hoofdstuk horen.
In deze paragraaf is beschreven hoe de controlelijst is samengesteld en de manier waarop
ermee gewerkt is.
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3.2.1 Samenstellen van de controlelijst
Voor het samenstellen van de controlelijst is, naast de BOVAG Checklist, ook het handboek
‘Duurzaam Ondernemen voor autobedrijven’ gebruikt. Naast de ideeën over duurzaam
ondernemen, zijn met name de tips over welke bewijsstukken aangeleverd moeten worden
gebruikt. Hierdoor is de controlelijst minder gedetailleerd dan de BOVAG Checklist en geeft
deze alleen aan, welke bewijsstukken moeten worden aangeleverd en bij elk hoofdstuk.
De controlelijst is verdeeld in de volgende zes hoofdstukken, de vereiste vulling is hierbij ook
aangegeven. De volledige controlelijst is te vinden in Bijlage III.
•

•

•
•

•

•

Bedrijfsvoering:
- Agenda’s en notulen van vergaderingen;
- Folders, flyers en/of brochures;
- Plannen van Aanpak;
- Artikelen over duurzame/maatschappelijke activiteiten;
- Foto’s van evenementen/activiteiten;
Communicatie:
- Agenda’s van vergaderingen;
- Folders, flyers en/of brochures, webteksten, nieuwsbrieven, advertenties;
- Artikelen over duurzame/maatschappelijke activiteiten;
- Foto’s van duurzame evenementen/activiteiten van Roordink;
- Jaarverslagen, bedrijfsplannen, maatschappelijke-/duurzaamheidverslagen;
- Vacatures;
Financiën:
- Informatie over groen sparen en beleggen en subsidies voor mens en milieu;
Inkoop:
- Eigen criteria voor duurzame inkoop;
- Informatie en bewijzen van duurzame inkoop;
- Afspraken met leveranciers;
- Overzicht van producten/diensten die duurzaam worden ingekocht;
Personeel:
- Documentatie over medezeggenschap in het bedrijf;
- Formulieren van beoordelingscyclus binnen het bedrijf;
- Beschrijving van ontwikkel- en scholingsprotocol binnen het bedrijf;
- Format van persoonlijk en/of bedrijfsopleidingen binnen het bedrijf;
- Diversiteitsplan;
- Arbodocumentatie en aantonen van Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E);
Verkoop:
- Informatie over Het Nieuwe Rijden;
- Informatie over rijstijltraining door het bedrijf;
- Informatie over energielabels;
- Overzicht van alternatieve brandstoffen;
- Informatie over milieustickers t.b.v. transport in Duitsland;
- Interne afspraken over controle van bandenspanning;
- Documentatie over leenauto’s.

In de aangegeven vulling blijken enkele overeenkomsten te zitten: zo wordt er in de
hoofdstukken Bedrijfsvoering en Communicatie beide gevraagd om artikels over
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duurzame/maatschappelijke activiteiten. Het is voldoende om dit bewijs in één hoofdstuk toe
te voegen.
Na het opstellen van de controlelijst is nogmaals kritisch gekeken naar eisen uit de BOVAG
Checklist en de bewijsstukken die volgens het handboek aanwezig moeten zijn; zoals
beschreven zijn niet alle eisen uit de BOVAG Checklist “harde” eisen, maar is het ook
mogelijk om doelstellingen te formuleren. Het is bijvoorbeeld niet reëel om te eisen dat een
ondernemer plotsklaps alle enkelglasramen in het bedrijfspand vervangt door
dubbelglasramen.
De eisen waar nog niet aan wordt voldaan, zijn vervolgens onder elkaar gezet. Hieraan zijn
de al gevonden antwoorden en/of bewijzen toegevoegd. Om vervolgens snel te kunnen zien
welke status een eis heeft, wordt gewerkt met drie letters:
B

=

Bewijs aanwezig

N

=

Bewijs nodig

A

=

Actie vereist

De letter die de status aangeeft die van toepassing is, wordt voor de actie geplaatst. Als de
status van alle eisen is beoordeeld met een ‘B’, is het mogelijk de Duurzaam Ondernemen
Scan succesvol uit te voeren.

3.2.2 Vullen van de controlelijst
Voor het vullen van de controlelijst is het zaak de verantwoordelijke persoon bij elke eis, te
vragen naar de nodige bewijsstukken. De verzamelde bewijsstukken worden vervolgens per
hoofdstuk samengebracht en waar nodig toegelicht.
Tijdens deze werkzaamheden kwamen enkele zaken aan het licht die niet strikt noodzakelijk
zijn voor het succesvol doorlopen van de audit, maar wel voordeel kunnen bieden,
bijvoorbeeld:
• het verlengen van de RI&E3
De Risico Inventarisatie & Evaluatie is een lijst met alle mogelijke risico’s in een
onderneming (Risico Inventarisatie) en de bijbehorende maatregelen om deze risico’s
te verkleinen, of liever weg te nemen (Evaluatie). Roordink Bedrijfswagens is RI&Eplichtig en is verplicht deze te laten toetsen door een Arbo-dienst of deskundige.
De laatste RI&E heeft in 2007 plaatsgevonden en is toe aan een herziening; deze
staat gepland voor 2012. Omdat de RI&E aandacht besteedt aan de veiligheid van de
medewerkers, overlapt dit met enkele eisen uit de BOVAG Checklist. Hierdoor is
besloten dat het afstudeerkoppel de RI&E voor vestiging Barneveld herziet en klaar
maakt voor toetsing. Dit gebeurt vóór het uitvoeren van de audit door ARN.
• Milieu Plan van Aanpak
In het huidige milieu PvA zijn zaken opgenomen als het in gebruik nemen van
energiezuinige verlichting en TFT-monitoren. Ook de melding dat in de zomer de
verwarming geheel uit moet, is hierin opgenomen. Door deze lijst up-to-date te maken
en te houden, wordt aan enkele eisen in de BOVAG Checklist voldaan, zonder dat
hier meteen een actie voor vereist is.

3

http://www.rie.nl
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•

•

Gebruiksmelding
Een Gebruiksmelding is vereist in het geval een bouwwerk aan meer dan 50
personen verblijf biedt4. Dit is het geval bij Roordink Bedrijfswagens in Barneveld. De
RI&E vraagt ook om een Gebruiksmelding en het afstudeerkoppel zal daarom zorgen
dat deze melding gedaan wordt.
Energie en afvalstromen inventarisatie
Afvalkosten zijn vaak een groot deel van de totale kosten van bedrijfsvoering5. Deze
kosten dienen in kaart te worden gebracht. Wetende waar de kosten gemaakt
worden, kunnen deze doelbewust worden aangepakt; ditzelfde geldt ook voor
energiekosten. Om ervoor te zorgen dat duurzaam ondernemen ook daadwerkelijk
wordt toegepast, en hiermee tegelijkertijd kostenbesparend te werken, zal het
afstudeerkoppel deze stromen inventariseren en een advies opstellen.

3.3 Afwegingen voor certificaatkeuze
Voordat de audit kan plaatsvinden moet een keuze gemaakt worden welk certificaat behaald
moet worden. Om een advies voor de opdrachtgever samen te stellen zijn een aantal
afwegingen gemaakt, namelijk:
•

•

•

Beschikbaarheid binnen het project:
Gezien het feit dat certificaat Erkend Duurzaam PREMIUM pas beschikbaar wordt
vanaf 16 december en het project een deadline heeft op 10 januari, is besloten dat
het te risicovol is om voor dit certificaat te kiezen. Hiermee zou de kwaliteit van het
project in het gedrang kunnen komen.
Toegevoegde waarde:
Het certificaat Erkend Duurzaam BASIS heeft als toegevoegde waarde: het bewijs
aan de maatschappij, klanten en prospects dat de onderneming duurzaam is. Het
PLUS-certificaat heeft als toevoeging het in kaart brengen van afval- en
energiestromen. Gezien het feit dat hier mogelijk veel kostenbesparing gerealiseerd
kan worden, heeft het PLUS-certificaat toegevoegde waarde. Kanttekening is, dat het
voor klanten niet zichtbaar of een bedrijf het BASIS of PLUS-certificaat heeft.
Kosten:
Om de kosten van de audit en de certificaten in beeld te brengen, is een offerte
aangevraagd bij het IvDM. Gegeven voor deze offerte is dat het gaat om de audit en
een certificaat voor alle vier de vestigingen. De kosten zijn dan als volgt:
•
•

BASIS: €1.250,00
PLUS: €5.660,00

Het verschil in kosten bedraagt €4.410,00. Dit verschil is te verklaren door de extra
kosten voor de ARN Milieuscan; ARN geeft aan dat nagenoeg alle bedrijven die de
ARN Milieuscan ondergaan, dankzij het advies binnen enkele jaren de meerkosten
van het PLUS-certificaat hebben terugverdiend door besparingen in afval- en
energiestromen.

4
5

http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/regel/omgevingsvergunning-brandveiligheid
http://www.milieubarometer.nl/garage
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3.3.1 Advies certificaatkeuze
Het afstudeerkoppel heeft besloten het advies uit te brengen, te kiezen voor het BASIScertificaat. Reden hiervoor is dat het verschil in kosten erg fors is en dat het afstudeerkoppel
er van overtuigt is, dat de huidige situatie bij Roordink Bedrijfswagens dusdanig in orde is,
dat er een minimale besparing te realiseren is op het gebied van afval- en energiestromen.
Dit werd ook beaamd na een telefonisch gesprek met een medewerker van het IvDM.
Daarom is besloten de mogelijke besparingen in afval- en energiestromen door eigen
inventarisatie en expertise aan het licht te brengen: het is namelijk niet verplicht een externe
adviseur dit te laten doen. Door het in eigen beheer uit te voeren worden daarnaast de
meerkosten van het PLUS-certificaat bespaard.

3.3.2 Certificaatkeuze door opdrachtgever
De advieskeuze is aan de hand van de redevoering van het afstudeerkoppel, door de
opdrachtgever overgenomen en er is groen licht gegeven de audit te laten plaatsvinden.

3.4 Resultaat van de audit door ARN
Maandag 12 december heeft de audit plaatsgevonden. Een medewerker van ARN heeft
tijdens het bedrijfsbezoek aan de vestiging Barneveld deze audit uitgevoerd. Deze
beoordeling vond plaats aan de hand van een vragenlijst, die is te vinden in Bijlage IV, en
een rondleiding door het pand. Naast de verzamelde bewijzen, waren ook de antwoorden op
vragen tijdens het gesprek doorslaggevend.
Van de maximale 135 punten, heeft Roordink Bedrijfswagens een score van 118 punten
behaald, wat gelijk staat aan een rapportcijfer 8, en is daarmee geslaagd voor het certificaat
Erkend Duurzaam BASIS.
De aanbevelingen die volgen uit het bedrijfsbezoek zijn in de vorm van een presentatie
aangeleverd. Deze presentatie is te vinden in Bijlage V, de aanbevelingen die hierin worden
vermeld staan hieronder:
•

Zet uw duurzaamheiddoelstellingen verder op papier, bijvoorbeeld in de vorm
van een actieplan, waardoor u deze over een periode beter kan evalueren en
mogelijk bijstellen;

•

Draag uw duurzame bedrijfsvoering verder uit naar buiten. Duurzaam
ondernemen is heel actuele reclame en draagt bij aan uw imago op het
gebied van duurzaamheid. Schroom niet om uw ondersteuningen,
“successtories” e.d. te vermelden in uw magazine of op uw website;

•

Leg duurzaamheideisen aan producten en/of diensten en aan leveranciers
verder vast en veranker deze in de bestaande systemen;

•

Kijk naar de mogelijkheden om groen te beleggen, denk hierbij bijvoorbeeld
ook aan pensioenen;

•

Verankering duurzaamheid nog verder in de bestaande systemen en
kwaliteitssystemen van Roordink.

De laatste stap is de uitreiking van het certificaat door BOVAG. Hiervoor wordt nog contact
opgenomen. Roordink Bedrijfswagens mag, indien gewenst, deze uitreiking naar eigen
inzicht vorm geven.
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4 Behouden van het certificaat Erkend Duurzaam
Behalve het behalen van het certificaat is het behouden van groot belang. Het certificaat is
één jaar geldig en daardoor dient ieder jaar opnieuw een audit succesvol te worden
uitgevoerd. Om dit zeker te stellen is een continuïteitsplan in de vorm van een checklist
opgesteld. In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten en samenstelling beschreven die tot een
adequate checklist leiden. De volledige checklist is te vinden in Bijlage VI.

4.1 Uitgangspunten van de checklist
In deze paragraaf zijn de uitgangspunten van de checklist beschreven die zijn aangehouden
tijdens het opstellen hiervan. De uitgangspunten zijn er om te zorgen dat Roordink
Bedrijfswagens zo eenvoudig mogelijk het certificaat elk jaar kan verlengen. Eenvoudig
houdt hier in dat het voor één medewerker zo min mogelijk tijd kost om alle bewijsstukken te
bemachtigen en te overleggen, zodat een volgende audit efficiënt doorlopen kan worden.
De uitgangspunten zijn als volgt:
•

•

•

•

Bewijsstukken overzichtelijk opbergen
Het is van belang dat alle verzamelde bewijsstukken overzichtelijk en per hoofdstuk
zijn opgeborgen: op die manier is voor de medewerker die zorg draagt voor het
verlengen van het certificaat, snel duidelijk welke bewijsstukken vernieuwd dienen te
worden, denk hierbij aan bijvoorbeeld aankoopfacturen.
Verantwoordelijke afdelingen vermelden
Naast dat de medewerker de bewijsstukken overzichtelijk moet hebben, is het van
belang hij of zij weet waar de bewijsstukken vandaan komen en waar eventuele
nieuwe aangevraagd kunnen worden. Hiervoor zal de afdeling vermeld worden en
niet een specifiek persoon, omdat hier verloop in aanwezig kan zijn.
Aandachtspunten duidelijk aangeven
Hieronder worden alle punten geschaard die extra controle behoeven.
Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld: “zijn er geen geldigheidsdata overschreden van
bepaalde certificaten?” en “kloppen alle data en acties in een actieplan/PvA?”.
Instructies duidelijk beschrijven
De instructie zorgt ervoor dat de medewerker geen stappen vergeet tijdens het
controleren van de bewijsstukken en dat alles compleet is zodat de audit succesvol
uitgevoerd kan worden.

4.2 Samenstelling van de checklist
In deze paragraaf is de samenstelling van de checklist beschreven. Om het voor de
medewerker die voor de verlenging van het certificaat zorgt, zo eenvoudig mogelijk te maken
is gekozen de checklist zo kort mogelijk te houden en toch een algehele dekking mogelijk te
maken. Een goede dekking wordt mogelijk gemaakt door het stellen van vragen en het
aangeven van aandachtspunten met betrekking tot de eisen van het certificaat. De checklist
wordt toegevoegd aan het dossier met bewijzen zodat snel en overzichtelijk werken wordt
gestimuleerd.
Een voorbeeld van de vragen uit de checklist is hieronder weergegeven in Figuur 2, een
voorbeeld van de instructies is weergegeven in Figuur 3.
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Figuur 2

Figuur 3
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5 Benutten van het certificaat Erkend Duurzaam
Dit hoofdstuk geeft advies over de manier waarop Roordink Bedrijfswagens het certificaat
Erkend Duurzaam het beste kan gebruiken. Hierbij is gekeken naar de inzet van het
certificaat en naar vormen van duurzame bedrijfsvoering om:
•
•
•

het milieu minder te belasten;
kosten van bedrijfsvoering te verminderen;
de verkoopcijfers te stimuleren door een duurzamer imago.

Daarnaast heeft de afdeling Verkoop de wens om een aantal stukken te ontvangen waarmee
zij sneller kunnen reageren op aanbestedingen en een goed antwoord kunnen geven op de
“duurzaamheidvragen” in een aanbesteding. Deze stukken worden samengesteld met
informatie die volgt uit de conclusies en aanbevelingen in dit hoofdstuk en de audit door ARN
en productinformatie van Isuzu, MAN en Volkswagen.
In paragraaf 5.1 is beschreven welke onderzoeksmethoden zijn gebruikt om de onderneming
en haar omgeving te analyseren en waarom deze zijn gebruikt. In paragraaf 5.2 worden de
resultaten uit deze onderzoeken besproken. Deze resultaten zijn vervolgens in paragraaf 5.3
in het interrelatiediagram uitgezet om een aantal belangrijke oorzaken en gevolgen te
bepalen uit de resultaten van de onderzoeken. In paragraaf 5.4 worden een aantal
bevindingen en ervaringen uit eigen observatie toegevoegd, waarna in paragraaf 5.5 een
strategiebepaling uiteen is gezet. Tot slot is in paragraaf 5.6 een marketingmix opgesteld en
zijn conclusies en aanbevelingen geformuleerd.

5.1 Onderzoeksmethode & verantwoording
Om tot een duurzame strategie te komen is informatie over Roordink Bedrijfswagens, haar
leveranciers, klanten en concurrenten gebruikt om twee analyses te maken van de huidige
situatie: een interne en een externe analyse.
Voor de interne analyse is gebruik gemaakt van het 7S-model van McKinsey6, dit vanwege
de compleetheid en bekendheid van het model. In dit model wordt een beschrijving gegeven
volgens de volgende zeven kenmerken:
•
•
•
•
•
•
•

6

Strategie:
Het beleid van de onderneming inclusief doel;
Structuur:
Afdelingen en verantwoordelijken binnen de onderneming;
Systemen:
Alle systemen van werkplaatssoftware tot vergaderingen;
Stijl:
De manier val leidinggeven en de bedrijfscultuur;
Staf:
De personele invulling van de onderneming;
Gedeelde waarden:
Heersende normen en waarden van de onderneming;
Sleutelvaardigheden:
De sterke punten van de hiervoor genoemde kenmerken.

http://nl.wikipedia.org/wiki/7S-model
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De externe analyse is gedaan volgens het 5 krachten model van Porter7, wederom vanwege
de grote bekendheid en omdat dit model rekening houdt met alle externe factoren. Het model
maakt gebruik van de volgende krachten:
•
•
•
•

•

Kracht van concurrentie:
De concurrenten in het verzorgingsgebied en hun invloed;
Kracht van afnemers:
De afnemers van de onderneming en de invloed die zij (kunnen) hebben;
Kracht van leveranciers:
De invloed die de belangrijkste leveranciers hebben op de onderneming;
Kracht van substituten en complementaire goederen:
De invloed van ontwikkelingen in naaste markten die bedreigingen en / of kansen
kunnen creëren;
Kracht van nieuwe toetreders:
Het gevaar dat nieuwe toetreders kunnen creëren in de markt.

De belangrijkste conclusies uit beide analyses worden tegen elkaar afgewogen met behulp
van een interrelatiediagram. Hieruit wordt duidelijk wat de belangrijkste gevolgen zijn en
welke belangrijke veroorzakers hierbij horen; dit kunnen positieve en negatieve oorzaken /
gevolgen zijn. Wetende hoe deze oorzaken en gevolgen tot stand komen, of in stand worden
gehouden, kunnen indien nodig maatregels worden getroffen.
De reden om het interrelatiediagram toe te passen in plaats van de meer bekende SWOT
analyse, heeft te maken met het feit dat de kenmerken (sterktes, zwaktes t.o.v. kansen,
bedreigingen) te weinig met elkaar in verband staan. Hierdoor bleek tijdens het opstellen van
de SWOT, dat het niet mogelijk is om hier conclusies uit te trekken. Dhr. Lau heeft
geadviseerd om de SWOT in de tijd te plaatsen, maar ook dit leverde te weinig
aanknopingspunten op.
In dit hoofdstuk worden de kenmerken wel beschouwd als sterktes, zwaktes, kansen en
bedreigingen, maar dit is geen vaste positie en wordt alleen gebruik als naamgeving.
Daarna zal door middel van een ‘marketingmix’ handen en voeten worden gegeven aan de
richting waarop ingespeeld kan worden. De indeling van de mix is als volgt:
•
•
•
•
•
•

Product
Prijs
Plaats
Promotie
Personeel
Presentatie

5.2 Onderzoeksresultaten
Zoals in paragraaf 5.1 wordt vermeld, is gebruik gemaakt van het 7S-model en het 5
krachten model van Porter voor respectievelijk interne- en externe analyse. De resultaten uit
deze analyses zijn hieronder opgenomen.

7

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vijfkrachtenmodel
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De kenmerken hebben een letter en een cijfer gekregen om het overzichtelijk te houden.
Voor de letters is gemakshalve gekozen dezelfde letters te gebruiken als in een SWOT
analyse, de cijfers zijn opeenvolgend per letter.
S

=

Sterkte

W

=

Zwakte

O

=

Kans

T

=

Bedreiging

5.2.1 Interne analyse
Voor de interne analyse is gebruik gemaakt van het 7S-model. Dit model is een bekende tool
voor het in kaart brengen van interne kenmerken. Deze kenmerken zijn vervolgens weer in te
delen in sterktes en zwaktes die in het interrelatiediagram gebruikt kunnen worden. De
samenvatting en conclusies uit de analyse zijn hieronder te vinden. De volledige analyse is
te vinden in Bijlage VII.

5.2.2 Samenvatting en conclusies
Roordink Bedrijfswagens is op de goede weg voor wat betreft duurzaam ondernemen en
voor het behalen van het certificaat Erkend Duurzaam: op de onderdelen van het model
worden veel sterktes gescoord en weinig zwaktes. De sterktes en zwaktes die betrekking
hebben op duurzaamheid en / of het certificaat, zijn hieronder weergegeven:

Strategie
S1

Er wordt gestreefd naar optimale klanttevredenheid

S2

Er wordt gestreefd naar het financieel gezond houden van de onderneming

S3

Er wordt medewerkers een familiaire werksfeer geboden

S4

Medewerkers krijgen de mogelijkheid tot training en opleiding

W1

Er worden geen eisen gesteld aan leveranciers over duurzaamheid

Structuur
S5

Er heerst een platte organisatiestructuur met weinig lagen

W2

After Sales manager B. Roordink heeft relatief veel verantwoordelijkheden

Systemen
S6

ISO 9001 gecertificeerd

S7

Medewerkers hebben de mogelijkheid tot het volgen van opleiding

Stijl
W3

Er heerst een hoge prestatie- en inzetverwachting

W4

Duurzaamheid wordt te minimaal gecommuniceerd

S8

Het ziekteverzuimcijfer is lager dan het branchegemiddelde

Staf
W5
S9

Medewerkers zijn te minimaal geïnformeerd over duurzaamheid en hoe zij hierin
kunnen bijdragen
Er is een grote demografische diversiteit onder de medewerkers

Gedeelde waarden
S10

Er wordt een hoge klanttevredenheid behaald
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Wat opvalt is dat de focus van een groot aantal sterktes is gericht op People: één van de drie
pijlers van duurzaam ondernemen. Dit geeft aan dat Roordink Bedrijfswagens veel over heeft
voor klanten en medewerkers.
Bij de zwaktes valt vervolgens op dat duurzaamheid te weinig intern en extern wordt
gecommuniceerd; dit terwijl er (onbewust) wel goed wordt gescoord op dat vlak. Naast deze
gebrekkige communicatie is het grote aantal verantwoordelijkheden van dhr. B. Roordink en
de hoge prestatie- en inzetverwachting een zwakte, omdat dit kan zorgen voor een
(structureel) te hoge werkdruk wat het ziekteverzuimcijfer negatief kan beïnvloeden.
Alle sterktes en zwaktes worden meegenomen in het interrelatiediagram. Samen met de
kansen en bedreigingen die uit de externe analyse volgen, vormen zij de basis voor het
formuleren van aanbevelingen en een strategie.

5.2.3 Externe analyse
De externe analyse is uitgevoerd aan de hand van het 5 krachten model van Porter. Dit
model spitst zich op alle externe factoren waar een onderneming mee te maken kan krijgen,
namelijk: concurrentie, klanten, leveranciers, substituten en complementaire goederen en
nieuwe toetreders. Door deze vijf “krachten” in ogenschouw te nemen, kan een goed beeld
worden gevormd van de markt waarin de onderneming opereert. Wanneer dit beeld gevormd
is, kunnen hier de externe kansen en bedreigingen uit geconcludeerd worden. De volledige
analyse is te vinden in Bijlage VIII.

5.2.4 Samenvatting en conclusies
De externe omgeving van Roordink Bedrijfswagens maakt een groot aantal kansen mogelijk.
Het aantal bedreigingen dat uit de analyse voortkomt, is relatief klein. Hieronder zijn de
kenmerken te zien, die in relatie staan tot duurzaamheid en / of het certificaat:

Concurrentie
T1

Groeiend aantal concurrenten / collega’s Erkend Duurzaam gecertificeerd;

O1

Fabrikanten houden steeds meer rekening met duurzaam aanbieden van producten.

Klanten
O2

Klanten eisen een duurzaam bedrijf;

O3

Klanten eisen duurzame producten;

Leveranciers
O4

MAN levert duurzame oplossingen;

O5

Volkswagen Bedrijfswagens levert duurzame oplossingen;

O6

Isuzu levert zuinige motoren;

Substituten/complementaire goederen
T2

Bedrijfswagens worden onderhoudsvriendelijker;

O7

Elektrische en hybride voertuigen vormen nog geen bedreiging voor conventioneel
aangedreven voertuigen;
Overheid stimuleert ‘Het Nieuwe Rijden’; MAN ProfiDrive biedt dit aan;

O8
O9
O10

Overheid biedt allerhande subsidies aan voor aardgasvoertuigen en andere duurzame
systemen;
Aardgas wordt populairder als brandstof; Roordink Bedrijfswagens kan het onderhoud
hier aan leveren.
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Nieuwe toetreders
T3

Het behalen van het certificaat Erkend Duurzaam is relatief eenvoudig.

De kansen uit de analyse worden voornamelijk veroorzaakt door de combinatie van
klanteisen en het inspringen hierop door de leveranciers. Dit geeft aan dat de leveranciers
van Roordink Bedrijfswagens rekening houden met de marktvraag en hiermee de kans geeft
aan deze vraag te voldoen.
De bedreigingen komen voort uit de eenvoud en veelvuldige aanwezigheid van het
certificaat. Hieruit kan worden opgemaakt dat alleen het in bezit hebben van het certificaat
niet voldoende is om onderscheidend vermogen te creëren.
De onderhoudsvriendelijkere bedrijfswagens zijn niet alleen voor Roordink Bedrijfswagens
een bedreiging, de concurrentie zal hier dezelfde hinder van ondervinden. Desondanks dient
hiermee zeker rekening gehouden te worden in de toekomst.
De kansen en bedreigingen worden samen met de sterktes en zwaktes uit subparagraaf
5.2.1 tegen elkaar uitgezet in een interrelatiediagram om te onderzoeken welke sterktes op
kansen kunnen inspelen en hoe bedreigingen kunnen worden afgeweerd. Het
interrelatiediagram is te vinden in paragraaf 5.3.

5.3 Interrelatiediagram
In het interrelatiediagram worden alle kenmerken uit de analyses tegen elkaar uitgezet als
oorzaak en gevolg. Op die manier is te zien welke kenmerken de grootste veroorzakers zijn
en welke de grootste gevolgen en of deze positief of negatief zijn.
Wanneer een oorzaak en gevolg zijn gevonden, is het cijfer ‘1’ ingevuld; bij S7 is cijfer ‘0’
gebruikt, omdat deze gelijk is aan S4. Na het volledig analyseren van alle kenmerken in het
diagram, worden de cijfers in alle kolommen en rijen bij elkaar opgeteld. De kolom en rij met
de hoogste score zijn respectievelijk de grootste veroorzaker en gevolg en zijn groen
gearceerd. Vervolgens zijn de drie opvolgende hoogste scores geel gearceerd. Het volledige
diagram is op de volgende pagina in Figuur 4 weergegeven.
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Figuur 4

Uit het diagram blijkt dat kenmerk O3 ‘Klanten eisen duurzame producten’ de belangrijkste
veroorzaker is en kenmerk T3 ‘Het behalen van het certificaat Erkend Duurzaam is relatief
eenvoudig’ het belangrijkste gevolg is. Opvallend is dat deze twee kenmerken elkaar niet
kruisen.
De belangrijkste conclusies uit het diagram zijn hieronder te opgesomd. De oorzaken zijn
vetgedrukt weergegeven met de bijbehorende oorzaken en uitleg eronder.
O3

Klanten eisen duurzame producten
O10 De eis van klanten om duurzame producten aan te leveren, resulteert in het
populairder worden van aardgas als brandstof. Deze brandstof is relatief
goedkoop en schoon en wordt door MAN en VW aangeboden als alternatieve
brandstof (als bijmenging bij diesel).
T1

O9

Omdat klanten de eis stellen dat duurzame producten worden geleverd, zien
bedrijven de noodzaak zich Erkend Duurzaam te certificeren.

Overheid biedt allerhande subsidies aan voor aardgasvoertuigen en andere
duurzame systemen
O10 Dankzij overheidssubsidies wordt het rijden op aardgas gestimuleerd.
T1

De overheid maakt het met de subsidies mogelijk (meer) duurzame voertuigen
af te zetten, dankzij het verlagen van aanschafkosten. Hiermee behalen
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ondernemers de doelstellingen van het certificaat om duurzame producten te
verkopen.
T3

O1

Dankzij de overheidssubsidies wordt voldaan aan de eis van het certificaat
(zie O9 t.o.v. T1) en is het voor ondernemers eenvoudig het certificaat te
behalen.

Fabrikanten houden steeds meer rekening met duurzaam aanbieden van
producten
O10 MAN en VW bieden duurzame voertuigen aan in de vorm van voertuigen die
aardgas bijmengen.
T1

Behalve MAN en VW bieden alle fabrikanten duurzame producten aan,
waardoor zij ook aan de eisen voldoen.

S2

Er wordt gestreefd naar het financieel gezond houden van de onderneming
S10 Het streven naar een financieel gezonde onderneming, zorgt voor acties die
klanttevredenheid stimuleren, wat als resultaat heeft dat deze hoog is.

O8

Overheid stimuleert 'Het Nieuwe Rijden'; MAN ProfiDrive biedt dit aan
O10 Omdat de overheid 'Het Nieuwe Rijden' stimuleert en klanten hieraan
meedoen willen zij vaker duurzame producten en zuiniger rijden. Op deze
manier groeit het marktaandeel aardgasvoertuigen.

S4

T1

De overheidsstimulans voor 'Het Nieuwe Rijden' zorgt ervoor dat vrijwel alle
bedrijfswagenmerken hier op inspelen. Op deze manier interesseren meer
bedrijven zich erin duurzaam gecertificeerd te worden.

T3

Mede door alle overheidsstimulans wordt het voor bedrijven makkelijker ervoor
te zorgen dat zij duurzaam genoeg zijn om het certificaat te behalen.

Medewerkers krijgen de mogelijkheid tot training en opleiding
T3
Door op voorhand al aan deze eis van het certificaat te voldoen, wordt ervoor
gezorgd dat het behalen van de certificaat geen probleem vormt.
O10

Door te zorgen dat het personeel opgeleid is in het onderhouden van
aardgasvoertuigen zorgt Roordink Bedrijfswagens dat zij deze voertuigen kan
onderhouden.

S10

Door de trainingen en opleidingen die worden genoten door het personeel, zijn
zij in staat om klanten beter te helpen wat resulteert in een hoge
klanttevredenheid.

5.3.1 Samenvatting en conclusies na het interrelatiediagram
Samengevat betekend dit dat klanten van Roordink Bedrijfswagens door de overheid
gestimuleerd, en in sommige gevallen verplicht, worden om duurzame voertuigen aan te
schaffen. Hier spelen de leveranciers op in door duurzame voertuigen aan te bieden, wat
betekend dat medewerkers van Roordink Bedrijfswagens opleiding krijgen om te kunnen
voorzien in het onderhoud van deze voertuigen, waardoor deze klanten geholpen kunnen
worden.
Ten opzichte van de concurrentie is er echter weinig voordeel te halen met het bieden van
opleiding aan medewerkers, aangezien alle merkdealers dit voor hun medewerkers
aanbieden. Ditzelfde geldt voor de subsidies die de overheid verstrekt: deze zijn ook
beschikbaar voor de concurrentie van Roordink Bedrijfswagens.
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De hoge score van T3 ‘Het behalen van het certificaat Erkend Duurzaam is relatief
eenvoudig’ baart ook zorgen; dit kan namelijk aangeven dat de waarde van het certificaat
daalt. Dit wekt de indruk dat “duurzaam” alsnog een modewoord is en blijft, waardoor klanten
misleid kunnen worden, of dat gevoel kunnen krijgen, waardoor de gedachte dat ‘duurzaam
is duur’ bevestigd kan worden.

5.4 Bevindingen uit eigen ervaringen en observaties
Naast de resultaten uit het interrelatiediagram zijn er ook enkele bevindingen uit eigen
ervaringen en observaties binnen de onderneming. Deze zijn hieronder beschreven.

5.4.1 Te weinig communicatie met betrekking tot duurzaamheid
Binnen Roordink Bedrijfswagens wordt duurzaamheid te weinig gecommuniceerd, zowel
intern als extern. Hierdoor ontbreekt het aan draagkracht voor duurzame activiteiten onder
de medewerkers en zijn klanten en maatschappij te weinig op de hoogte van de duurzame
activiteiten die Roordink Bedrijfswagens al uitvoert.
Het is daarnaast belangrijk dat mensen begrijpen wat duurzaamheid is: het ondersteunen
van maatschappelijke projecten valt hier bijvoorbeeld onder, en hier wordt al langere tijd aan
meegewerkt, maar dit wordt als vanzelfsprekend beschouwd. Bewustwording is hierin van
belang.

5.4.2 Onzekerheid over werkdruk
Uit de interne analyse komt naar voren dat er een hoge prestatie- en inzetverwachting
heerst. Dit kenmerk wordt onder andere veroorzaakt door het streven naar een gezonde
onderneming en een optimale klanttevredenheid en wordt in stand gehouden door de platte
organisatiestructuur en het feit dat de After Sales manager, dhr. B. Roordink, veel
verantwoordelijkheden draagt.
De hoge prestatie- en inzetverwachting veroorzaakt mede de positieve gevolgen van een
hoge klanttevredenheid en een laag ziekteverzuim, vermoedelijk omdat medewerkers zich
genoodzaakt voelen aanwezig te zijn op hun werkplek. Echter, de negatieve gevolgen zijn
wederom de grote hoeveelheid verantwoordelijkheid van dhr. Roordink, een verhoogde kans
op een hoger ziekteverzuim en het blokkeren van medewerkers om zich te informeren op
duurzaamheid.
Hoewel dit kenmerk geen hoge score krijgt in het interrelatiediagram, maar wel veel impact
kan hebben op het ziekteverzuim op lange termijn en de draagkracht van duurzaamheid in
de onderneming, is besloten dat een meting van de werkdruk op zijn plaats is. Het doel
hiervan is het behouden van een laag ziekteverzuimcijfer en ruimte te maken voor
duurzaamheid.

5.4.3 Besparingsmogelijkheden in de gehele bedrijfsvoering
Hoewel geen kenmerk uit de analyse, lijkt het erop dat er een aantal
besparingsmogelijkheden zijn in de bedrijfsvoering, met name op het gebied van
energieverbruik. Enkele voorbeelden hiervan zijn de verlichting in het magazijn dat naar
verwachting minder lang kan branden en het mogelijk outsourcen van de serverruimte. Een
eerste korte berekening laat zien dat in de vestiging Barneveld de verlichting en serverruimte
samen ongeveer 50% van het jaarlijkse energieverbruik voor hun rekening nemen; een
besparing op deze gebieden kan daarmee veel potentie hebben.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

HTS-Autotechniek

25
Om de besparingsmogelijkheden bruikbaar te maken en de uitvoer ervan te waarborgen is
het zaak dat de directie een voor de onderneming acceptabele terugverdientijd bepaald.
Wanneer een besparingsmogelijkheid zich voordoet en deze binnen de gestelde tijd
terugverdiend kan worden, moet deze mogelijkheid worden benut.

5.5 Strategiebepaling
In dit hoofdstuk is de strategie beschreven die voortkomt uit de conclusies van het
interrelatiediagram en uit eigen ervaringen en observaties. Deze beschrijving zal eerst
algemeen worden opgesteld en vervolgens zullen er concrete doelen aan worden
verbonden.
Omdat de afdeling Verkoop de wens heeft uitgesproken eenvoudiger en sneller te kunnen
reageren op aanbestedingen zal ook hier aandacht aan worden geschonken, met het oog op
duurzaamheid; dit is namelijk een belangrijk onderdeel in de huidige aanbestedingen8.

5.5.1 Algemene strategie
De algemene strategie is opgedeeld in een strategie voor de bedrijfsvoering, zowel
werkplaats als overhead, en voor de afdeling Verkoop. Deze zijn te vinden onder
respectievelijk subparagraaf 5.5.2 en 5.5.3.

5.5.2 Bedrijfsvoering
Het vertrekpunt van Roordink Bedrijfswagens, met betrekking tot duurzaam ondernemen, is
positief: onbewust worden vele facetten als het ondersteunen van maatschappelijke
projecten, veilig werken en het aanbieden van opleiding aan medewerkers, al toegepast.
Deze activiteiten moeten onverminderd doorgang vinden, maar om concurrentievoordeel te
behalen dient de focus te worden gelegd op bewustwording, zowel intern als extern:
medewerkers die bewust zijn van de duurzame activiteiten zullen dit meer en vaker uitdragen
waardoor tegelijkertijd de externe bewustwording zal groeien.
Deze bewustwording kan ook besparend werken, namelijk: het besef dat bijvoorbeeld
verlichting een grote kostenpost is voor de onderneming, kan medewerkers aanzetten tot het
minder inschakelen van verlichting met als resultaat minder verspilling en minder kosten.
Door daarnaast duurzame eisen te stellen aan leveranciers, bijvoorbeeld met betrekking tot
verpakkingsmateriaal, kan ook de afvalstroom worden geminimaliseerd.
Daarnaast is het zaak de werkdruk te meten en indien nodig aan te passen, met als doel het
behouden van een laag ziekteverzuimcijfer op de lange termijn en het voorkomen van
eventuele onvrede over de werkdruk. Het is van belang dat de werkdruk niet ten koste gaat
van de klanttevredenheid en vice versa.
Kortom, het management moet zich richten op drie onderwerpen:

8

•

bewustwording van de organisatie en omgeving;

•

minimaliseren van verspilling en het terugdringen van kosten;

•

meten van de werkdruk en hier adequaat op inspelen.

Naar aanleiding van gesprek met verkopers
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Het voordeel ten opzichte van concurrentie is niet direct zichtbaar, omdat ook zij bezig zijn
met duurzaam ondernemen en het certificaat Erkend Duurzaam waardoor er weinig
differentiatie is. Ook subsidies van de overheid zullen weinig concurrentievoordeel
opleveren, aangezien concurrenten hier ook gebruik van zullen maken.
Toch zal de bewustwording op het gebied van duurzaamheid bij Roordink Bedrijfswagens
zorgen voor bewustwording van de omgeving en het imago daarmee “verduurzamen”.
Hierdoor zullen klanten sneller denken aan Roordink Bedrijfswagens wanneer zij op zoek zijn
naar een leverancier van duurzame producten. Hierbij is het belangrijk te weten hoe de
duurzaamheid van de eigen onderneming, van belang is voor de klant.

5.5.3 Afdeling Verkoop
Deze afdeling is belangrijk voor klantrelaties bij zowel nieuwe als bestaande klanten. Zij
weten zelf als geen ander hoe zij dit aan moeten pakken, maar er kan meer nadruk worden
gelegd op de duurzaamheid van Roordink Bedrijfswagens. Zoals beschreven in paragraaf
5.5.2 hiervoor is het van belang deze duurzaamheid uit te dragen en te weten hoe de klant
hier voordeel uit kan halen. Het plan is opgevat om een infoblad samen te stellen waarop
eenduidig wordt uitgelegd waar Roordink Bedrijfswagens voor staat en hoe dit wordt
toegepast. Daarnaast zullen enkele stukken worden opgesteld, waarin de duurzaamheid van
producten wordt genoemd, zodat de afdeling Verkoop dit eenvoudig kan gebruiken bij een
aanbesteding.

5.5.4 Concrete waarden bij de strategie
De beschrijving van de strategie voor bedrijfsvoering en verkoopafdeling geeft aan dat het
belang ligt bij bewustwording, besparingen op het gebied materiaal- en energiegebruik en
afval en het meten van de werkdruk. Dit moet vervolgens worden uitgestraald om
concurrentievoordeel te behalen. Dit concurrentievoordeel wordt vergroot door een
Verkoopafdeling die weet welke duurzame eisen klanten hebben en hoe de duurzaamheid
van Roordink Bedrijfswagens hierbij van dienst kan zijn.
In de vier subparagrafen hierna worden concrete waarden gekoppeld aan voornoemde
onderwerpen.

5.5.5 Bewustwording van de organisatie en omgeving
Het doel van bewustwording is zoals beschreven, het versterken van een duurzaam imago.
Dit duurzame imago kan vervolgens voor concurrentievoordeel zorgen. Daarnaast kan de
bewustwording van medewerkers ervoor zorgen dat zij zich meer inzetten voor de
onderneming, omdat zij ‘iets goeds doen voor de maatschappij en het milieu’.
Ten einde de bewustwording van medewerkers en omgeving te stimuleren zijn de volgende
acties vereist:
•

Doorgaan met het ondersteunen van maatschappelijke projecten:
§ Hiermee geeft Roordink Bedrijfswagens aan belang te zien in de
maatschappij en de manier waarop die ondersteund kan worden. Dit is
onderdeel van de basis voor een duurzaam imago;

•

Duurzaamheid opnemen in de bedrijfsstrategie en jaarverslagen:
§ Hiermee draagt de directie uit waarde te hechten aan duurzaamheid. Deze
vorm van duurzame visie, geeft vaste grond voor een duurzaam imago;
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•

Energie- en waterverbruik bekend maken aan medewerkers:
§ Als medewerkers deze cijfers vergelijken met hun eigen verbruik kunnen zij dit
in perspectief zien. Thuis kost verspilling ook geld en deze bewustwording
roept daarmee op deze verspilling ook op het werk terug te dringen;

•

Het stellen van duurzame eisen aan leveranciers:
§ Eigen duurzame activiteiten is niet voldoende om het statement te maken
duurzaam te zijn: met het stellen van duurzame eisen aan leveranciers,
worden deze verplicht zich in te zetten voor milieu en maatschappij. Een
voorbeeld is het terugdringen van afval: wanneer een leverancier hier op let,
zal dit doorwerken naar de eigen organisatie.

•

Het uitdragen van duurzame activiteiten naar de omgeving:
§ Waarde hechten aan milieu en maatschappij begint in de eigen organisatie.
Echter, om hier gebruik van te kunnen maken in de vorm van
concurrentievoordeel, dienen de duurzame activiteiten gecommuniceerd te
worden naar de doelgroep. Dit kan met behulp van bijvoorbeeld de website,
advertenties en andere uitingen.

5.5.6 Minimaliseren van verspilling en terugdringen van kosten
Verspilling zorgt voor een onnodig hoge belasting van het milieu, maar ook de kosten lopen
onnodig hoog op: meer inkoop is duurder en meer afval ook. Daarnaast zijn er meerdere
mogelijkheden om de kosten van de bedrijfsvoering terug te dringen, zoals het toepassen
van energiezuinige verlichting.
Belangrijk is te weten dat het geen vereiste is om een extern onderzoek te laten
plaatsvinden. Het afstudeerkoppel is namelijk van mening dat medewerkers voldoende zicht
hebben op verspillingen, om een goed beeld te krijgen van mogelijke verspillingen.
Aanleiding hiervoor is onder andere dat overheadmedewerkers vaak aangeven dat er teveel
papier gebruikt wordt.
Hieronder is beschreven hoe mogelijke verspillingen kunnen worden aangepakt:
•

Inventariseren van inkoop en overschot:
§ Medewerkers weten vaak zelf of er veel onnodig afval ontstaat maar kunnen
dit niet altijd verhelpen, omdat dit bijvoorbeeld door een leverancier wordt
veroorzaakt. Door te inventariseren hoe medewerkers hier over denken, kan
worden bepaald bij welke inkoop een teveel aan afval wordt gegenereerd;

•

Onderzoeken of afval in meerdere categorieën afgevoerd kan worden, rekening
houdend met belasting van medewerkers en kosten van afvoer:
§ Scheiden van afval is deels wettelijk verplicht en beter voor het milieu; het
gaat echter niet ten koste van alles. Er dient een acceptabel prijsniveau te
worden vastgesteld voor gescheiden afvoer;
§

•

Minder plasticafval neemt weer minder ruimte in beslag in
bedrijfsafvalcontainers, waardoor deze minder vaak geleegd kan worden.

de

Een vaste acceptabele terugverdientijd bepalen voor het toepassen van innovaties
en/of energiebesparende middelen:
§ Door een acceptabele terugverdientijd in te stellen, verplicht de directie zich
een investering te doen, ongeacht voorkeur. Door deze verplichting wordt
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effectief reageert op mogelijk besparingsopties, waardoor de besparing wordt
geoptimaliseerd;

5.5.7 Meten van de werkdruk en hier adequaat op inspelen
Een structureel (te) hoge werkdruk kan een hoger ziekteverzuim tot gevolg hebben. Het is
van belang hierin geen afwachtende houding in aan te nemen, voorkomen is immers beter
dan genezen. Daarom zijn hieronder maatregelen beschreven voor het aanpakken van dit
focusgebied:
•

Tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek dient medewerkers te worden gevraagd
naar hun ervaring met werkdruk van zichzelf en (directe) collega’s:
§ Omdat de perceptie van werkdruk kan verschillen, dienen medewerkers zelf
aan te geven of zij vinden dat de werkdruk te hoog is. Door naar collega’s te
vragen, kunnen knelpunten aan het licht komen, die de collega zelf niet durft
aan te geven;

•

De directie dient het aantal overuren per afdeling in kaart te brengen:
§ Wanneer binnen dezelfde afdeling, en zelfs op dezelfde momenten, teveel
overuren worden gemaakt, moeten mogelijkheden worden bekeken om deze
medewerker(s) te ontlasten;

5.5.8 Inspelen op duurzaamheideisen van klanten
Om duurzaamheid in te zetten om concurrentievoordeel te behalen, is het van belang te
weten welke duurzaamheideisen klanten stellen. De verkoopafdeling is vanzelfsprekend op
de hoogte van duurzame producten die zij kunnen aanbieden en waar klanten behoefte aan
hebben. Ook weten zij welke klanten behoefte hebben aan randzaken als bijvoorbeeld
informatie over milieuzones in Nederland9 en Duitsland10.
Omdat klanten in aanbestedingen steeds meer duurzaamheideisen stellen en andere
fabrikanten ook duurzame producten leveren, kan het verschil worden gemaakt in de eigen
bedrijfsvoering. Dit verschil kan worden gemaakt door de maatregelen in voorgaande
paragrafen te nemen en de verkoopafdeling hiervan op de hoogte te stellen. Tijdens
(verkoop-)gesprekken met klanten kunnen zij hierdoor expertise laten blijken en tegelijkertijd
de duurzaamheid van Roordink Bedrijfswagens uitdragen.

5.6 Marketingmix
In dit hoofdstuk wordt de invulling van de marketingmix behandeld. De marketingmix kan het
beste omschreven worden als het gereedschap waarmee ingespeeld kan worden op de
doelgroep om invulling te geven aan de strategie en de doelstellingen. In deze marketingmix
wordt niet alleen gebruik gemaakt van de traditionele vier P’s11 (Product, Prijs, Plaats,
Promotie) maar ook de 2 P’s van Personeel en Presentatie zijn van belang als het om
duurzaamheid gaat.

9

http://www.milieuzones.nl/
http://www.milieusticker.eu/
11
http://nl.wikipedia.org/wiki/Marketingmix
10
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5.6.1 Product
Voertuigen en onderdelen
Voor de voertuigen en onderdelen is Roordink Bedrijfswagens afhankelijk van haar
leveranciers Isuzu, MAN en Volkswagen. Met name de twee laatstgenoemde bedrijven
bieden een breed scala aan duurzame producten aan. Zo heeft MAN de keuze om
voertuigen met een DualFuel (aardgassysteem) uit te rusten of een EfficientLine pakket
waardoor niet alleen het voertuig een lager brandstofverbruik heeft, maar ook de berijder een
opleiding krijgt om zuiniger te rijden. Bij VW is er eveneens de keuze om de voertuigen uit te
rusten met een aardgassysteem, zogenoemd EcoFuel, daarnaast zijn er de zuinige
BlueMotion-modellen en hebben veel Volkswagen voertuigen een schakelindicator om een
optimaal brandstofverbruik te kunnen realiseren.
Diensten en services
De diensten en services die Roordink Bedrijfswagens aanbiedt, zijn er om de klant zo goed
mogelijk van dienst te zijn. Daarbij krijgen medewerkers de opleidingen die zij nodig hebben
voor het werk dat zij uitvoeren. Dit zijn niet alleen opleidingen om de kennis te vernieuwen
met betrekkingen tot de producten waarmee zij te maken krijgen, alsook opleidingen die
zorgen dat zij de teams waarin zij samenwerken, beter kunnen aansturen en behouden.
Mogelijke toevoeging kan zijn:
•

opleidingen gericht op duurzaam handelen:
§ Hierbij dient afstemming plaats te vinden aan de hand van de functie van de
medewerker. Zo is een opleiding ‘duurzaam ondernemen’ voor de
magazijnchef niet relevant, maar ‘duurzaam inkopen’ bijvoorbeeld wel.

Bij het huidige uitleenvervoer wordt ook duurzaamheid aangeboden: zo kan er gebruik
worden gemaakt van een leenfiets en is er een MAN demovoertuig beschikbaar uit de
DualFuel-reeks. Bij vervanging van het uitleenvervoer is het een optie om milieuvriendelijke
modellen, zoals bijvoorbeeld de BlueMotion-modellen of EcoFuel van Volkswagen, in te
zetten: hierdoor krijgen klanten, en medewerkers die de auto’s sporadisch gebruiken,
ervaring met het rijden in duurzame voertuigen en wordt wederom gewerkt aan
bewustwording.

5.6.2 Prijs
Verkoopprijzen
Op het gebied van prijzen is het niet mogelijk om adviezen uit te brengen: de prijzen van
voertuigen liggen van te voren vast evenals de prijzen van onderdelen. Daarnaast zijn er nog
de prijzen van services zoals werkplaatstarieven en onderhoudscontracten; deze worden
voor zover dat mogelijk is afgestemd op de directe concurrentie. Hierbij wordt door de
afdeling Verkoop en de werkplaatsreceptie bijgehouden wat de concurrentie doet met de
prijzen en prijsstellingen voor het aankomende jaar. Dit wordt middels vergaderingen van de
verschillende afdelingen besproken en vastgelegd.
Kosten bedrijfsvoering
Op de kosten van de bedrijfsvoering kan het een en ander bespaard worden. De kosten voor
het lange termijn onderhoud aan de panden wordt weloverwogen: dit wordt vastgelegd
middels een milieu PvA. Hierbij dient door het managementteam een van te voren bepaalde
terugverdientijd te worden vastgelegd. Daarnaast kan een afschrijvingstermijn worden
bepaald voor eerder gemaakte investeringen en wanneer deze in aanmerking komen voor
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vervanging. Als het gaat om duurzame bedrijfsvoering is het bij Roordink Bedrijfswagens nog
mogelijk om te besparen op:
•

verwarmingsketels en waterverwarming:
§ De huidige verwarmingsketels zijn van 1997. Gezien de leeftijd is het mogelijk
dat vervanging van deze ketels rendabel is op het moment dat deze toe zijn
aan reparatie. Afhankelijk van de hoogte van de reparatiekosten en de kosten
van een nieuwe ketel, moet de afweging worden gemaakt voor het al dan niet
aan schaffen van een nieuwe ketel;
§

In de wasstraat wordt gebruik gemaakt van warm water; dit geeft een beter
wasresultaat. Op dit moment wordt het water tot boven 50°C verwarmt, maar
misschien wordt hetzelfde wasresultaat behaald met water van 40°C. Deze
tien graden verschil kan mogelijk zo’n 300m3 aardgas per maand besparen,
oftewel zo’n €115;

•

verlichting:
§ In het magazijn is het een optie om minder verlichting te gebruiken: op de
eerste verdieping zijn dubbele armaturen ingezet, waar enkele armaturen
misschien ook voldoende licht opbrengen. Dit kan proefondervindelijk worden
vastgesteld. De lampen die in het magazijn gebruikt worden, verbruiken per
jaar zo’n €35 per lamp aan elektriciteit; elke lamp die minder nodig is, levert
dus een makkelijke besparing op. Daarnaast kan in het magazijn worden
gekozen voor aanwezigheidsdetectie op de verlichting: op die manier brandt
de verlichting niet onnodig. Hiermee kunnen de kosten, afhankelijk van
gekozen instelling, nog eens tot zo’n 50% terug worden gedrongen;

•

serverruimte:
§ De serverruimte neemt zo’n 30 tot 35% van het totale elektriciteitsverbruik
voor zijn rekening, door het aantal servers dat constant aanstaat en de
benodigde koeling, en het is dus zaak hier zo efficiënt mogelijk mee om te
gaan. Berekend is dat bij een gemiddelde belasting van 70% van servers en
koeling elk jaar zo’n 137.000kWh wordt verbruikt. Dit komt neer op ruim
€10.000. Bij een gemiddelde belasting van 50% is dit 105.500kWh en ruim
€8.000. Het aanpassen van de temperatuur in de serverruimte kan daarom
veel impact hebben op het verbruik. Het is ook mogelijk de servers te
outsourcen: hierdoor wordt het elektriciteitsverbruik voor de serverruimte
vermeden, waardoor ook de kosten naar beneden kunnen. Wanneer de
kosten van outsourcen lager liggen dan de huidige kosten van het
elektriciteitsverbruik, doet zich een besparingsmogelijkheid voor.

5.6.3 Plaats
Ligging en verzorgingsgebied
De plaats en het verzorgingsgebied liggen voor Roordink Bedrijfswagens vast. Het is dus
niet mogelijk om hier wijzigingen in aan te brengen. De huidige locaties van de
bedrijfspanden liggen aan doorgaande wegen en veelal op enkele honderden meters van de
snelweg. Dit zorgt voor een optimale bereikbaarheid van het bedrijf. Het verzorgingsgebied
van Roordink Bedrijfswagens strekt in de breedte vanaf Hilversum tot aan de Duitse grens
en in de lengte van de Betuwe tot aan de provincie Groningen. Om dit grote
verzorgingsgebied ook goed te kunnen bedienen is deze in twee delen gedeeld, waarbij het
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noordelijke van de twee verzorgingsgebieden groter is dan het zuidelijke deel. Dit door de
omvang van de bedrijfswagenmarkt in de twee gebieden.
Website
Een andere plaats is die van de website. Deze is momenteel aan verbetering toe en kan een
uitkomst bieden voor bijvoorbeeld de afdelingen Verkoop Gebruikt en het magazijn voor het
aanbieden van tweedehands voertuigen en winkeldochters. Zo is de markt voor
winkeldochters erg klein, maar deze kunnen met behulp van internet alsnog worden
verkocht. De reden hiervoor is dat internet voor een groter verzorgingsgebied zorgt dan het
huidige verzorgingsgebied met als uitkomst dat niet actief in andermans gebied wordt
geopereerd; de klant is dan namelijk op zoek naar het onderdeel en het bedrijf is niet op
zoek naar de klant.
Daarnaast dient de website aangevuld te worden met de volgende punten:
•

de duurzame visie van Roordink Bedrijfswagens:
§ Hiermee wordt aangetoond dat de onderneming duurzaamheid belangrijk
vindt en dit heeft verankerd;

•

het Erkend Duurzaam logo:
§ Dit wordt door BOVAG beschikbaar gesteld aan bedrijven die het certificaat
behaald hebben. Net als het logo van bijvoorbeeld ISO9001, zal dit logo ook
bekend worden bij klanten waardoor het meerwaarde creëert;

•

de duurzame activiteiten vermelden die Roordink Bedrijfswagens ondersteunt:
§ Er worden al jarenlang allerhande activiteiten ondersteunt, maar door dit te
communiceren kan de omgeving zien dat deze ondersteuning plaatsvindt.
Hiermee wordt aan het duurzame imago gewerkt;

•

en foto’s van afgeleverde duurzame voertuigen:
§ Omdat er steeds meer vraag is naar duurzame voertuigen moet Roordink
Bedrijfswagens laten zien dat zij deze ook af kunnen leveren. Door deze foto’s
tonen zij dat aan.

5.6.4 Promotie
In alle vormen van contact is duurzaamheid momenteel nog een ondergeschoven kindje.
Ondanks dat Roordink Bedrijfswagens op voorhand al maatschappelijk verantwoord bezig is,
wordt hier te weinig over gecommuniceerd. Dit dient intern en extern te worden verbeterd.
Interne promotie
Interne promotie van duurzaamheid gebeurt op dit moment nauwelijks en onbewust. Om de
bewustwording van medewerkers te vergroten dient dit vaker en meer bewust plaats te
vinden. Zo wordt op dit moment interne promotie gemaakt met onder andere een magazine,
Roordingen, die eens per jaar wordt verspreidt onder alle medewerkers. Daarnaast is er een
prikbord in de kantine en wordt er gebruik gemaakt van een intranet.
Met de drie voornoemde middelen kunnen de medewerkers efficiënt worden bereikt en
geïnformeerd over duurzaamheid bij Roordink Bedrijfswagens.
Externe promotie
Het contact naar relaties gebeurd schriftelijk onder andere door middel van een magazine,
Roordink Actueel. Deze wordt tweemaal per jaar uitgegeven en naar alle relaties verstuurd.
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In dit magazine wordt niet alleen de eigen boodschap verspreidt, maar krijgen ook klanten
het woord.
Deze basis is goed en kan worden uitgebreid om de duurzaamheid van Roordink
Bedrijfswagens breed te communiceren. Het voornaamste hierbij is dat de lezer duidelijk
wordt gemaakt, hoe de duurzaamheid van Roordink Bedrijfswagens ten goede komt aan zijn
of haar onderneming en diens eisen. Hiervoor moet op aantal punten worden gelet:
•

duurzaamheid niet als modewoord, maar als statement gebruiken:
§ Iedereen wordt overspoeld met de term ‘duurzaam’, maar door deze alleen te
gebruiken wanneer dit iets toevoegt voor de klant, krijgt de term betekenis;

•

laten zien dat medewerkers zijn opgeleid:
§ Op die manier blijkt expertise. Deze expertise werkt vóór de klant, omdat deze
snel en goed geholpen kan worden;

•

laten zien dat er actief aan afvalscheiding wordt gedaan:
§ Wanneer wordt bespaard op de kosten voor bedrijfsvoering, kan de prijs voor
klanten naar beneden, in ieder geval gevoelsmatig. Dit dient benadrukt te
worden, immers dienen vermeden kosten niet te worden terugverdiend;

•

laten zien dat duurzame investeringen geld kunnen opleveren:
§ Ook hier geldt dat de klant niet betaald voor een teveel aan kosten in de
bedrijfsvoering van Roordink Bedrijfswagens;

•

laten zien dat de klant gebaat is bij efficiënt werken:
§ Goed opgeleide medewerkers die in een veilige omgeving werken, voelen
zich prettiger en verzetten meer en beter werk, dan wanneer dit niet het geval
zou zijn. Dit dient wederom benadrukt te worden;

•

uitleggen hoe en waarom de klant beter af is met een duurzaam wagenpark:
§ Een duurzaam wagenpark kan de klant een lagere CO2-uitstoot opleveren en
een besparing in (brandstof-) kosten. Door dit voor de klant uit te rekenen,
wordt deze nieuwsgierig en bewust gemaakt van het feit dat duurzaamheid
voor hem of haar kan werken.

Naast voornoemde punten dient ook zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van het
door BOVAG beschikbaar gestelde Erkend Duurzaam logo:
•

in e-mailhandtekeningen;

•

op visitekaartjes;

•

op uitleenvervoer;

•

en op overige (schriftelijke) communicatie.

5.6.5 Personeel
Personeel is een belangrijk onderdeel in MVO. Dit komt voort uit de veronderstelling dat ‘wie
goed voor zijn personeel is, zorgt voor de toekomst van zijn bedrijf’. Daarbij zijn de volgende
punten van belang:
•

personeel is vrij om de opleidingen te volgen die behoren bij zijn/haar loopbaan;

•

personeel krijgt de ruimte om te zorgen voor hun thuissituatie;
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•

personeel heeft secundaire arbeidsvoorwaarden die de CAO overstijgen;

•

en personeel heeft salaris dat de CAO overstijgt.

Bij Roordink Bedrijfswagens wordt rekening gehouden met al deze punten. Dit dient in de
toekomst onverminderd doorgang te vinden.

5.6.6 Presentatie
Alle punten in voorgaande paragrafen helpen mee aan de presentatie van Roordink
Bedrijfswagens. Deze presentatie dient ervoor het gewenste imago te bewerkstelligen.
Omdat het imago afhankelijk is van klantperceptie, dient de afdeling Verkoop hier in
klantgesprekken aandacht aan te besteden:
•

heeft de klant kennis van de website van Roordink Bedrijfswagens?
Zo ja, met welke onderdelen van de website is de klant bekend en wat vindt hij/zij
daarvan en kunnen er verbeteringen plaatsvinden? Zo nee, waarom niet en
hoe kan dit veranderd worden?

•

heeft de klant kennis van de duurzame producten, diensten en activiteiten van
Roordink Bedrijfswagens?
Zo ja, hoe heeft hij/zij informatie hierover ingewonnen en hoe denkt de klant
hierover en zijn er nog verbeteringen mogelijk volgens de klant? Zo nee,
waarom niet en hoe kan dit veranderd worden?

•

heeft de klant het duurzame beeld van Roordink Bedrijfswagens zoals dit is bedoeld?
Zo ja, waardoor is dit specifiek gevormd en zijn er eventuele verbeteringen
mogelijk? Zo nee, waarom wijkt het beeld van de klant af en hoe kan dit
veranderd worden?

Door een antwoord te vragen op de drie hiervoor gestelde vragen, kunnen verbeterpunten
worden opgespoord en kan hier aandacht aan worden besteed. Wanneer een klant aangeeft
dat het imago van Roordink Bedrijfswagens is zoals bedoeld, moet dit worden vastgehouden
en waar mogelijk uitgebreid.
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6 Conclusies en aanbevelingen
De conclusies en aanbevelingen die volgen uit het onderzoek dat voorafgaand aan dit
rapport is uitgevoerd, vormen een advies. Dit advies geeft antwoord op de vraag: “hoe kan
Roordink Bedrijfswagens het certificaat Erkend Duurzaam zo snel mogelijk behalen, zo
eenvoudig mogelijk behouden en zo optimaal mogelijk benutten?”.
Voor het gemak is deze vraag opgedeeld in vier deelvragen, namelijk:
•
•
•
•

Hoe kan het certificaat Erkend Duurzaam zo goed mogelijk worden gehaald?
Aan welke eisen wordt al voldaan?
Hoe kan de continuïteit van het certificaat zo goed mogelijk worden gewaarborgd?
Hoe kan het certificaat worden ingezet voor een efficiëntere bedrijfsvoering?

Op deze vragen is antwoord verkregen door het doorlopen van de drie B’s: behalen,
behouden en benutten. De conclusies en aanbevelingen die volgen, zijn opgedeeld in deze
drie B’s.

Behalen
Na een grondige inventarisatie is geconcludeerd dat Roordink Bedrijfswagens al aan 31 van
de 40 eisen voor het certificaat voldeed. Aan de overige negen eisen kon worden voldaan
door een aantal eenvoudige aanpassingen in bijvoorbeeld actieplannen en het formuleren
van enkele stukken voor communicatie over duurzaamheid.
Op maandag 12 december 2011 is de audit uitgevoerd door een ARN-medewerker en is het
BASIS-certificaat, zoals door het afstudeerkoppel geadviseerd aan de opdrachtgever, met
een rapportcijfer 8 behaald.

Behouden
Omdat het certificaat één jaar geldig is en de opdrachtgever grote waarde hecht aan het
behouden van het certificaat, is een continuïteitsplan opgesteld. Dit plan is opgesteld in de
vorm van een checklist, waarmee één medewerker gedurende het jaar eenvoudig kan
zorgen dat wordt voldaan aan alle geldende en eventuele nieuwe eisen.

Benutten
Om het certificaat en de duurzaamheid van Roordink Bedrijfswagens zo optimaal mogelijk in
zetten in de bedrijfsvoering, is een advies opgesteld onder de noemer ‘benutten’. Hieruit
blijken de volgende conclusies:
•

duurzame producten worden ook door concurrentie aangeboden en bieden weinig tot
geen concurrentievoordeel;

•

overheidssubsidies met betrekking tot duurzame systemen zijn ook toegankelijk voor
concurrentie en bieden weinig tot geen concurrentievoordeel;

•

er is onzekerheid over de waarde van certificaat Erkend Duurzaam in de toekomst,
omdat het certificaat relatief eenvoudig is te behalen;

•

Roordink Bedrijfswagens communiceert te weinig op het gebied van duurzaamheid,
zowel intern als extern;

•

er is onzekerheid over de werkdruk bij medewerkers van Roordink Bedrijfswagens,
die indien te hoog de bewustwording over duurzaamheid kan blokkeren;

•

er zijn besparingen mogelijk in de bedrijfsvoering op het gebied van energieverbruik.
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Aan de hand van deze conclusies zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd. Deze
aanbevelingen gaan er van uit dat Roordink Bedrijfswagens op dezelfde voet doorgaat met
de huidige activiteiten. Er is een tweedeling gemaakt waaronder de aanbevelingen kunnen
worden ingeschaald; de aanbevelingen zijn niet in volgorde van belangrijkheid weergegeven,
omdat zij langs elkaar lopen en elkaar niet overstijgen:
•

•

bewustwording van de organisatie en omgeving:
§

inventariseren van de werkdruk tijdens functioneringsgesprekken, zodat zeker
wordt gesteld dat er tijd is om met duurzaamheid bezig te zijn;

§

energie- en waterverbruik bekend maken aan medewerkers;

§

duurzaamheid opnemen in bedrijfsstrategie en jaarverslag;

§

uitdragen van alle duurzame activiteiten op website, intranet en in de
gebruikte magazines voor medewerkers en relaties;

§

het Erkend Duurzaam logo inzetten op alle communicatie en uitleenvervoer;

§

de verkoopafdeling inlichten over alle duurzame activiteiten die plaatsvinden
of zijn gepland, zodat zij dit bij klanten kunnen uitdragen;

§

aanbieden van opleidingen/cursussen met betrekking tot duurzaamheid;

§

klanten vragen naar bekendheid van duurzame producten, diensten en
activiteiten van Roordink Bedrijfswagens, evenals bekendheid met de
website. Daarnaast bekijken of het imago zoals bedoeld ook bij de klant op
die manier wordt gezien;

minimaliseren van verspilling en het terugdringen van kosten:
§

stellen van duurzame eisen aan leveranciers om minder afval te genereren;

§

inventariseren van inkoop en overschot met behulp van medewerkers en
indien nodig maatregelen nemen;

§

onderzoeken of verdere afvalscheiding mogelijk is en besparing oplevert;

§

een vaste acceptabele terugverdientijd opstellen voor het investeren in
duurzame oplossingen;

§

huidige verwarmingsketels zijn 14 jaar oud en dienen bij hoge
reparatiekosten, vervangen te worden door energiezuinige exemplaren;

§

beoordelen of de watertemperatuur in de wasstraat lager kan, zodat minder
aardgas gebruikt kan worden;

§

minder verlichting in magazijn plaatsen indien dit voor medewerkers geen
belemmeringen vormt;

§

toepassen van aanwezigheidsdetectie in magazijn indien technisch mogelijk
en dit voor medewerkers geen belemmeringen vormt;

§

beoordelen of de temperatuur in de serverruimte omhoog kan of dat de hele
serverruimte kan worden uitbesteedt, zodat respectievelijk minder elektriciteit
gebruikt kan worden of dit verbruik geheel vermeden kan worden.

Met het uitvoeren van deze aanbevelingen zal de bewustwording van duurzaamheid in de
onderneming groeien en zal de omgeving bekend worden met deze duurzaamheid; dit levert
concurrentievoordeel op.
Daarnaast zorgen de aanbevelingen voor het terugschroeven van verspilling en kosten,
waardoor het bedrijfsresultaat verbeterd kan worden.
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Literatuurlijst

Begrippenlijst
ARN

Literatuur:
Handboek ‘Duurzaam Ondernemen voor autobedrijven’, ISBN nummer: 978-90-405-4500-9

Websites:

ARN Milieuscan
BlueMotion
BOVAG
BOVAG Checklist

Auto Recycling Nederland
Onderzoek door ARN dat zich richt op de afval- en
energiestromen binnen een onderneming.
Milieuvriendelijke modellenserie van Volkswagen.
Bond van automobielhandelaren en garagehouders
Lijst met alle eisen die het certificaat aan een onderneming
stelt, zoals aangeleverd door BOVAG.

http://extranet.bovag.nl/smartsite.shtml?ch=afd&id=72732

Certificaat Erkend Duurzaam BASIS

Certificaat voor automobielbranche waarmee duurzaam
ondernemen kan worden bewezen.

http://www.rie.nl

Certificaat Erkend Duurzaam PLUS

Gelijk aan ‘certificaat Erkend Duurzaam BASIS’ met als
toevoeging de ARN Milieuscan.

http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/regel/omgevingsvergunning-brandveiligheid

Certificaat Erkend Duurzaam PREMIUM

Gelijk aan ‘certificaat Erkend Duurzaam BASIS’ met als
toevoeging bredere uitdraging van het certificaat.

http://www.milieubarometer.nl/garage

Controlelijst

Lijst voor controle van bewijslast voor Erkend Duurzaam
certificaten.

http://nl.wikipedia.org/wiki/7S-model

DualFuel

Aardgassysteem van MAN in samenwerking met Prins
Autogassystemen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vijfkrachtenmodel

Duurzaam Ondernemen Scan

Online vragenlijst ter controle voor Erkend Duurzaam
certificaten.

http://www.milieuzones.nl

EcoFuel

Aardgassysteem van Volkswagen in samenwerking met Prins
Autogassystemen.

http://www.milieusticker.eu

EfficientLine
Gebruiksmelding
Het Nieuwe Rijden
ISO 9001
ISO 26001
IvDM
MVO
ProfiDrive
PvA
RI&E
Roordingen

Milieuvriendelijke oplossingen van MAN.
Melding aan Brandweer over gebruik van een bouwwerk.
Programma om milieuvriendelijker te rijden.
Internationale richtlijn voor kwaliteitsmanagement.
Internationale richtlijn voor MVO.
Instituut voor Duurzame Mobiliteit
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Rijstijltrainingen aangeboden door MAN.
Plan van Aanpak
Risico Inventarisatie & Evaluatie
Jaarlijks intern magazine van Roordink Bedrijfswagens.
Tweejaarlijks magazine voor relaties van Roordink
Bedrijfswagens.

Alle internetbronnen zijn op 3 januari 2012 gecontroleerd.

Roordink Actueel

