DIGITALISEREN BIJ STAM&CO

Stam&Co is al geruime tijd bewust bezig met het verminderen van de CO2 uitstoot.
Daarvoor worden naar maatregelen en initiatieven gezocht die bijdrage aan het
verminderen van de CO2 uitstoot.
Stam&Co heeft om die reden een werkgroep “Digi” samengesteld.
Aanleiding:
De aanleiding voor deze werkgroep “Digi” is, dat vanuit de inventarisatie CO2
emissie, is gebleken dat de vastgestelde doelstelling op het papierverbruik over
2013 (2% CO2 reductie van het totale ton/CO2 per mlj omzet t.o.v. het referentie
jaar2011) onvoldoende is gerealiseerd.
Scope:
De navolgende punten vallen binnen de scope van de werkgroep:
•
In- en uitgifte documenten op projectbasis
•
In- en uitgifte documenten medewerkers
•
In- en uitgifte documenten derden
Doelstelling:
Het papierverbruik dient over 2014 met 2% van het totale ton/CO2 per mlj omzet
t.o.v. het referentiejaar 2011 te zijn gereduceerd.
Methode:
Het onderzoek wordt uitgevoerd middels de inzet van een werkgroep. De
werkgroep bestaat uit betrokken medewerkers van verschillende afdelingen. De
werkgroep wordt ingesteld door het managementteam, hierbij wordt de
probleemstelling en het gewenst resultaat opgegeven.
Als KAM-coördinator ben ik ingesteld als voorzitter. De werkgroep werkt volgens
een vaste systematiek:
•
Afbakening van het thema (probleemstelling).
•
Inventariseren in- en uitgifte documenten.
•
Vaststellen huidige situatie door uitvoering in- en output model .
•
Bepalen van kritische punten.
•
Opstellen plan van aanpak. Om tot de gewenste situatie te komen wordt
in het plan van aanpak de maatregelen, termijn en de kosten bepaald met
daarbij wie binnen de organisatie verantwoordelijk is voor de uitvoering
en het handhaven van de maatregelen.

Resultaat:
Naar aanleiding van het onderzoek vanuit de werkgroep “Digi” wordt het
werkproces “aanmaak inkooporde” (daar waar het mogelijk is) zoveel mogelijk in
het bestaan systeem gedigitaliseerd. Hiermee wordt het uitprinten en kopiëren
van documenten naar een minimum gebracht. Het digitaliseren van het proces
levert Stam&Co een CO2 reductie, een efficiëntie slag op wat tevens resulteert in
kosten besparing.
Het digitaliseren van het proces “aanmaken van een inkooporder” is maar een
klein stukje binnen de projectgebonden documenten. Om een grotere CO2 en
kosten besparing te realiseren zal de werkgroep “Digi” in 2014 worden voortgezet
om de mogelijkheden van digitalisatie binnen overige processen nader te
onderzoeken.

