
1) Kwaliteit & certificaten - KVT  
2) Eerste bouwmachine met waterstofverbrandingsmotor | BAM Infra Nederland 

 
 
 

 
KVT met zijn ruim 110 medewerkers staat voor een 
toekomst van duurzaam ondernemen. Er wordt 
samengewerkt om de negatieve impact te beperken en 
de positieve impact op de samenleving te vergroten. Dit 
wordt gedaan binnen drie thema’s, die stuk voor stuk 
bijdragen aan de Sustainable Development Goals 
(SDG’s) van de Verenigde Naties.  

 

 

 

 

 

 

KVT zet veiligheid op 

één. Onder andere door 

het gebruik van officiële 

documentatie zoals een 

VCA**-certificaat1 en 

certificering op de 

veiligheidsladder zijn 

onze medewerkers, en 

met name onze Service 

Engineers, zich extra 

bewust van de 

veiligheidsrisico’s. Zo 

letten onze Service 

Engineers niet alleen op 

hun eigen veiligheid, 

maar worden er ook 

diverse meldingen  op 

locatie gemaakt. Denk 

hierbij aan de veiligheid 

in het pand, voor 

voorbijgangers of 

mogelijke effecten voor 

het milieu. De klant 

wordt hierover ingelicht 

en kan mede hierdoor 

adequaat op de situatie 

reageren. 

Daarnaast wordt er  

 

  

Naast veiligheid vindt KVT het ook belangrijk om 

een actieve bijdrage te leveren aan het klimaat. 

Dit doen we al ruim 40 jaar, toen we actief zijn 

gaan sturen op het reviseren van motoren. Een 

duurzaam en kosteneffectief alternatief voor 

complete vervanging van (oudere) installaties. 

Iets minder ver terug in de toekomst, in 2013, is 

KVT als eerste revisiebedrijf onderscheiden met 

het ‘Erkend Duurzaam’ keurmerk en sinds 2017 

met ‘Erkend Duurzaam Plus’. Hiermee wordt 

voldaan aan de Europese wetgeving rond het 

besparen van energie. Wetgeving alleen was 

echter niet voldoende. Momenteel wordt meer 

dan 50% van de elektriciteitsbehoefte met eigen 

zonnepanelen (méér dan 750) opgewekt. Het 

gebruik van alternatieve (duurzame) energie 

hebben we vervolgens ook toegepast op onze 

eigen product- en dienstverlening. KVT richt zich 

onder andere op de ontwikkeling van waterstof 

en HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Dit heeft 

geresulteerd in samenwerking met BAM Infra, 

waarbij KVT als eerste in Nederland een 

waterstofmotor in een asfalteermachine heeft 

ingebouwd, waarmee ruim 80.000 kilogram Co2 

op jaarbasis wordt bespaard2.  

 

In de tussentijd blijven we streven naar Co2 

reductie. Hiervoor worden periodieke 

doelstellingen opgesteld die door de directie  

 

KVT stuurt actief op 

samenwerking met 

diverse (lokale) partijen.  

Zo is ook de 

samenwerking met 

scholen opgezocht, 

waardoor KVT een erkend 

leerbedrijf is geworden. 

Tegelijkertijd voorziet KVT 

ook periodiek in het geven 

van gastlessen aan 

leerlingen, specifiek over 

techniek en veiligheid.  

 

De samenwerking wordt 

ook toegepast in ons 

werving- en 

selectieproces waarbij er 

een partnerschap is 

aangegaan met de 

Excelsior Foundation. 

Hiermee proberen we 

mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt de 

mogelijkheid te bieden te 

(re-)integreren.  

 

Tot slot worden onder 

andere de volgende  
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https://www.kvt.nl/over-ons/kwaliteit-certificaten/
https://www.baminfra.nl/nieuws/eerste-bouwmachine-met-waterstofverbrandingsmotor


 

3) Co2 footprint - KVT 

 

ook voor gezorgd dat de 

medewerkers zelf 

optimaal kunnen 

presteren door hen een 

super moderne 

werkomgeving aan te 

bieden. Aanvullend op 

een goede 

werkomgeving zet KVT 

zich ook in voor de 

(mentale) gezondheid 

van de medewerkers 

door toegang te bieden 

tot trainingen en 

cursussen die zijn 

samengesteld door 

psychologen. Tot slot 

biedt KVT de 

medewerkers de 

mogelijkheid om deel te 

nemen aan het 

voorzieningenfonds, 

waaruit medische 

kosten worden vergoed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

worden beoordeeld. De ambitie omvat om een 

Co2 neutraal bedrijfspand in 2023 én een Co2 

neutrale bedrijfsvoering in 2030 te 

realiseren. In de tussentijd worden de 

onderhoudsdiensten (gedeeltelijk) Co2 neutraal 

aangeboden, bestaat ons inkoopbeleid zo veel 

mogelijk uit lokale partijen en proberen we te 

werken met gecombineerde transporten. Het 

afval wat hieruit voorkomt scheiden we zoveel 

mogelijk en mede hierdoor kan er veel 

gerecycled worden3. Kortom; er wordt in eerste 

instantie geprobeerd om uitstoot te voorkomen, 

vervolgens om deze te verminderen en tot slot 

te compenseren waar (de technologische 

ontwikkelingen nog niet praktisch uitvoerbaar 

zijn) mogelijk. 

 

Door alle genomen maatregelen valt, in 

onderstaande Milieugrafiek, af te lezen dat onze 

Co2 footprint met ongeveer 15% is gedaald  ten 

opzichte van 2011. Dit lijkt misschien niet veel, 

maar gezien het feit dat KVT sinds 2011 met bijna 

100% is gegroeid is dit een mooie prestatie waar 

wij erg trots op zijn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

goeden doelen 

gesponsord: 

• Diergaarde Blijdorp 

De steun draagt bij aan 

het welzijn van dieren én 

aan 

natuurbehoudsprojecten 

voor het beschermen van 

de natuurlijke omgeving.  

 

• High Five Foundation 

De High Five Foundation 

is er voor kinderen van 

4 t/m 16 jaar oud van 

wie de ouders zijn 

aangesloten bij de 

voedselbank. Met 5 

projecten per jaar wil 

de stichting deze 

kinderen onbezorgd 

laten genieten door hen 

mee te nemen naar de 

dierentuin, pretpark of 

ander evenement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kvt.nl/wp-content/uploads/2022/10/CO2-rapportage-KVT-2021.pdf

