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1 Inleiding 

Stuurcyclus CO2-management 

Binnen de stuurcyclus van het CO2-management systeem wordt om continue verbetering te borgen de 

Deming-circle gevolgd, zoals dat tevens het geval is binnen het EHS management systeem. 

In de fases van de cyclus zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd: 

 Plan:

o Beleidsdoelstellingen vastleggen;  

o Keuze maken voor CO2- reductiemaatregele; 

o Deelname aan initiatieven. 

 Do:

o Uitvoeren van de plannen die gemaakt zijn in de vorige fase. 

 Check:

o Controleren of de plannen op de juiste manier zijn uitgevoerd;  

o CO2-footprint en emissie-inventaris opstellen; 

o Periodieke rapportage schrijven. 

 Act:

o Beleid waar nodig bijstellen 

o Bijsturen op maatregelen en doelstellingen;  

o Documenten overeenkomstig actualiseren. 

Plan

Act DO

Check

Figuur 1. Stuurcyclus.
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2 Kernteam CO2 prestatieladder 

Het kernteam CO2-Prestatieladder, voorgezeten door het Chubb EHS team, is verantwoordelijk voor de 

coördinatie van het proces en het ondersteunen van de business units en afdelingen binnen Chubb. De 

stuurcyclus wordt periodiek doorlopen en alle documenten worden door het kernteam up-to-date 

gehouden. 

Verantwoordelijkheden voor maatregelen bij Chubb (gezamenlijk onderdeel van de community 

verduurzaming bedrijfsvoering Chubb): 

 EH&S management – EHS Manager 

 EH&S Admin – EHS Specialist 

 Directie – Algemeen Directeur 

 Inkoop – Manager Procurement 

 Inkoop – Buyer t.b.v. invoeren energie data 

 Communicatie – Manager Marketing & Communicatie 

 Finance – Finance DIrecteur 

 HR en Fleet – HR Directeur 

 SMC – Operationeel manager  

 SMC – Specialist Quality 

 Carbon manager - Externe adviseur 
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3 Activiteiten per cyclus stap 

Een activiteitenbeschrijving van de verschillende fases in de stuurcyclus staat in het onderstaande 

overzicht. 

Activiteit Op te leveren document 

Plan 

Directiebeoordeling uitvoeren Verslag directiebeoordeling 

Energie Management Actieplan (EMA), maatregelen, initiatieven
bijstellen

EMA - rapport

Eventueel: Goedkeuren communicatieplan 

Eventueel: Goedkeuren kwaliteitsmanagement plan 

Do 

Uitvoeren acties nvt

Check 

Organisatorische grenzen controleren nvt 

Operationele grenzen controleren nvt 

Kwantificeringsmethode controleren nvt 

CO2-emissie inventaris opstellen CO2-emissie inventaris 

Trends beschrijven voor emissie inventaris Periodieke rapportage 

Voortgang reductiemaatregelen controleren nvt 

Effectiviteit communicatie controleren nvt 

Act 

Energie Management Actieplan (EMA), maatregelen, initiatieven 
bijstellen actualiseren 

EMA - rapport 

Communicatieplan actualiseren Communicatieplan 

Kwaliteitsmanagement plan actualiseren Kwaliteitsmanagement plan 
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4 Verantwoordelijkheden binnen de cyclus 

Verantwoordelijkheden mbt documenten en rapportages: 

Document Inhoud Verantwoordelijke Actualisatie

Kwaliteitsmanagement 
plan 

Procedures voor opstellen 
emissie inventaris 

EHS Manager Jaarlijks

EMA - rapport Inventarisatie 
energieverbruikers, mogelijke 
reductiemaatregelen, initiatieven

Kernteam CO2-
Prestatieladder

Jaarlijks

CO2-emissie inventaris CO2 footprint, trends, e.d. Buyer Half jaarlijks

Communicatie plan Stakeholderanalyse, 
communicatie doelen, - planning 
en –middelen

Manager Marketing en 
communicatie 

Jaarlijks

Periodieke rapportage Beschrijving trends, voortgang en 
analyse 

Project team CO2-
Prestatieladder 

Half jaarlijks

EMA - rapport Reductiemaatregelen, 
verantwoordelijken hiervoor, 
deelname aan initiatieven 

Project team CO2-
Prestatieladder 
Vaststelling door 
Directie in het 
managementteam 
overleg (MT)

Jaarlijks

Interne audit Controle of het systeem en de
uitvoering voldoet aan de eisen, 
identificeren van kansen voor 
verbetering 

Externe adviseur
(Groenbalans) 
(2022/2023) / 
EHS Specialist 
(2022/2023)

Jaarlijks

Directiebeoordeling 
(verslag of notulen)

Directiebeoordeling met als 
input: de periodieke rapportage, 
de interne audit en de 
energiebeoordeling, en als 
output: eventueel bijstellen van 
het CO2-managementplan 

Directie in het 
managementteam 
overleg (MT) 

Jaarlijks

Naast de rol van het Chubb MT is er ook periodiek een Directie gesprek met de OR. Hierbij staat 

duurzaamheid vast op de agenda. Het kernteam CO2-Prestatieladder levert een presentatie document aan 

voor dit gesprek, dit dient tevens als basis input voor de notulen van de meeting.


