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1 Inleiding 

In dit document wordt aangegeven op welke momenten wordt gecommuniceerd omtrent 

het CO2 reductiesysteem van Jac. Barendregt & Zonen Holding B.V.  

2 Communicatieplan  

Wat? Wie? hoe? Doelgroep Wanneer? Waarom? 

CO2 footprint Verantwoordelijke 

CO2 reductie 

Via intranet, social 

media, directie-

beoordeling, 

personeelshandboek 

en interne 

nieuwsbrief 

intern Medio maart 

& medio 

september 

CO2-

Prestatieladder 

eis 3.C.2 

CO2 footprint directie Via internetsite en 

social media. 

extern Medio maart 

& medio 

september 

CO2-

Prestatieladder 

eis 3.C.2 

Energiebeleid Verantwoordelijke 

CO2 reductie 

Via intranet, social 

media, directie-

beoordeling en 

personeelshandboek  

Intern Medio maart 

& medio 

september 

CO2-

Prestatieladder 

eis 3.C.2 

 

Energiebeleid directie Via internetsite, 

social media 

Extern Medio maart 

& medio 

september 

CO2-

Prestatieladder 

eis 3.C.2 

CO2 reductiedoelstellingen, 

subdoelstellingen & 

maatregelen. 

Verantwoordelijke 

CO2 reductie / 

directie 

Via intranet, social 

media, directie-

beoordeling, 

personeelshandboek 

en interne 

nieuwsbrief 

Intern Medio maart 

& medio 

september 

CO2-

Prestatieladder 

eis 3.C.2 

 

CO2 reductiedoelstellingen, 

subdoelstellingen & 

maatregelen. 

Directive Via internetsite, 

social media 

Extern Medio maart 

& medio 

september 

CO2-

Prestatieladder 

eis 3.C.2 

Mogelijkheden voor 

individuele bijdrage, huidig 

energiegebruik en trends 

binnen het bedrijf. 

 

Verantwoordelijke 

CO2 reductie 

Via intranet, social 

media, directie-

beoordeling, 

personeelshandboek, 

toolbox  en interne 

nieuwsbrief 

intern Medio maart 

& medio 

september 

CO2-

Prestatieladder 

eis 3.C.2 

 

Mogelijkheden voor 

individuele bijdrage, huidig 

energiegebruik en trends 

binnen het bedrijf. 

directie Via internetsite, 

social media 

extern Medio maart 

& medio 

september 

CO2-

Prestatieladder 

eis 3.C.2 

 

CO2 reductietips  Verantwoordelijke 

CO2 reductie 

Via toolbox  en 

interne nieuwsbrief 

Intern  Medio maart 

& medio 

september 

Betrokkenheid 

medewerkers 

stimuleren  
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3 Doel 

Via verschillende media informeren we betrokken partijen (zowel in- als extern) t.a.v. onze 

CO2  uitstoot. Om medewerkers te betrekken en te stimuleren om het CO2  uitstoot te 

verminderen zullen we regelmatig intern communiceren. Dit doen we zodat onze 

medewerkers actief aan de slag gaan met het verminderen van onze CO2  uitstoot. We 

communiceren onder andere via toolboxen, ons personeelshandboek, een  interne 

nieuwsbrief (welke elk kwartaal uitkomt) en via social media.  

 

Het doel voor de communicatie is dan ook: 

- Het betrekken van medewerkers om onze reductiedoelstellingen te kunnen halen; 

- Het handhaven van de betrokkenheid van medewerkers door medewerkers te 

herinneren aan de reductiedoelstellingen. 

 

Om onze maatschappelijke betrokkenheid te uiten zullen we onze klanten en 

opdrachtgevers op de hoogte houden via onze website en social media. Hierdoor hopen we 

onze externe relaties te kunnen stimuleren om actief bij te dragen aan de CO2  reductie. 

4 Website 

Op de website wordt een dynamische pagina ingericht en bijgehouden omtrent de het CO2 

reductiesysteem van Jac. Barendregt & Zonen Holding B.V.  

 

4.1. Tekstuele informatie 

Op de apart ingerichte pagina op de website bevindt zich te allen tijde up to date 

informatie over: 

- Het CO2 reductiebeleid; 

- De CO2 footprint; 

- De CO2 reductiedoelstellingen (en voortgang hiervan); 

- De CO2 reductie subdoelstellingen (en voortgang hiervan); 

- De CO2 reductie maatregelen (en voortgang hiervan); 

- Acties en iniatieven waarvan deelnemer en/of oprichter. 

 

4.2. Gedeelde documenten 

Tevens bevinden zich op deze pagina te allen tijde de meest actuele versies van 

onderstaande documenten (te downloaden als PDF): 

- 2.A.2_1 Review CO2 reductiessysteem dd-mm-jjjj  

- 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2015 

- 3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen dd-mm-jjjj 

- 3.B.2_2 Energie meetplan 2012-2015  

- 3.C.2_1 Communicatieplan CO2 reductiesysteem 

- 3.D.1_2 Actieve deelname initiatief x 

 

 
 

 


