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Onderstaand verslag betreft een samenvatting van de directiebeoordeling van het CO2
reductiesysteem van Compass. Doel van deze review is het in kaart brengen van het
functioneren van het CO2 reductiesysteem, evaluatie daarop en eventueel het aanpassen
van het huidige systeem. De CO2 verantwoordelijke heeft zorggedragen voor correcte
input. Aan de hand hiervan heeft het management een aantal besluiten genomen. Deze
worden puntsgewijs opgesomd. De hieruit voortvloeiende acties worden opgenomen in
de actielijst omtrent CO2 reductie. De CO2 verantwoordelijke draagt zorg voor het
uitvoeren van deze acties.
1. Input
Voor de input van de directiebeoordeling wordt verwezen naar het dossier van de CO2
Prestatieladder en met name naar de volgende documenten;
-

Interne Audit
Resultaten externe audit (niet van toepassing)
Directiebeoordeling vorig jaar (niet van toepassing)
Aanbevelingen voor verbetering
Boundary Compass
1.D.1_1 Inventarisatie sector en keteninitiatieven

In deze documenten wordt het CO2 reductiesysteem van Compass gedetailleerd
beschreven. De directie is op de hoogte van de inhoud van bovengenoemde documenten
en van het volledige dossier en onderschrijft deze inhoud. De directieleden hebben deze
documenten in hun bezit. Deze documenten hebben de leidraad gevormd tijdens de
directiebeoordeling.

2. Evaluatie
Aan de hand van de input worden de volgende vragen gesteld om het CO2
reductiesysteem te evalueren:
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A.
Boundary
Zijn er afgelopen jaar veranderingen in de boundary geweest? Denk aan het
uitschrijven of inschrijven van vof’s voor het uitvoeren van projecten. Alle vof’s,
waar Compass aan deelneemt en die ingeschreven staan in de KvK, moeten
worden meegenomen.
Er zijn geen veranderingen in de boundary geweest.

B.
Inzicht
Zijn er uit het Emissie Inventaris Rapport, de Interne Audit of de externe audit
afwijkingen en/of grote onzekerheden in het meetsysteem naar boven gekomen?
Zo ja, wat kan hier aan gedaan worden? Kan het inzicht in de CO 2 uitstoot van het
bedrijf verder vergroot worden?
Er zijn geen afwijkingen of onzekerheden geïdentificeerd.

C.
Reductie
Zijn de geplande reductiemaatregelen uitgevoerd? Ligt het bedrijf op schema om
de CO2 reductiedoelstelling te behalen? Zo nee, wat kan gedaan worden om de
doelstelling wel te behalen en het reductieplan te verbeteren?
Compass heeft een uitgewerkt reductieplan en ligt op schema om de geplande
doelstelling te gaan behalen.

D.
Communicatie
Zijn de medewerkers, klanten en opdrachtgevers van het bedrijf op de hoogte van
de deelname aan de CO2 Prestatieladder en de voortgang in de CO2 reductie van
het bedrijf? Kunnen in de communicatie dingen verbeterd worden?
Alle medewerkers zijn op de hoogte, op dit moment zijn er geen verbeteringen
mbt. de communicatie.

E.
Initiatieven
Wat levert de huidige deelname aan het initiatief op voor het bedrijf? Zijn hierin
zaken die anders aangepakt kunnen worden om meer voordeel voor het bedrijf op
het gebied van CO2 reductie te leveren?
Vanuit het initiatief is Compass in contact gekomen met GreenStarStatistics en is
bezig met het opzetten van een pilot om het rijgedrag van de medewerkers in
kaart te brengen.

BESPREEKVERSLAG

3. Output
Op dit moment is de directie van mening dat het opgezette CO2 reductiesysteem wat
betreft inzicht, reductie en communicatie geen significante verbeterpunten bevat die niet
al in het dossier van de CO2 Prestatieladder zijn beschreven.

1. Compass zal de opgestelde reductiedoelstelling wel behalen.
2. Verbeteringen doeltreffendheid:
a. Verbeteringen voor invalhoek B, NVT
b. Verbeteringen voor invalhoek C, NVT
c. Verbeteringen voor invalhoek D, NVT
d. Verbeteringen voor invalhoek E, NVT
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