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1. Inleiding 

1.1 Managementsamenvatting 

In dit communicatieplan wordt beschreven hoe Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V., hierna Van den 
Heuvel genoemd, in- en extern communiceert over haar energiebeleid, de CO2-footprint, 
reductiedoelstellingen en aanverwante zaken. Effectieve in- en externe communicatie is essentieel voor 
een succesvolle implementatie van de energiemanagementsysteem en de CO2-uitstoot reducerende 
maatregelen. 
 
Van den Heuvel streeft naar het actief betrekken van haar medewerkers bij reductie van CO2-uitstoot c.q. 
de energieproblematiek. Door effectieve en gerichte communicatie naar de medewerkers wil Van den 
Heuvel bewustzijn en betrokkenheid creëren en medewerkers stimuleren om te participeren in CO2-
initiatieven. Van den Heuvel wil de medewerkers stimuleren om met ideeën en voorstellen te komen om 
het energieverbruik verder te reduceren. Het kan hierbij zowel gaan om mogelijkheden voor persoonlijke 
bijdragen als optimalisaties binnen het bedrijf. 

1.2 Doel  

In onderstaand communicatieplan wordt ingegaan op invalshoeken C (transparantie) en D (participatie). 
Het plan heeft de volgende doelen: 
 Het identificeren van de stakeholders: naar wie wordt er gecommuniceerd; 
 Het vaststellen van de boodschap en strategie: wat en op welke manier wordt gecommuniceerd; 
 Het vaststellen van de communicatiemiddelen: welke middelen worden ingezet. 
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 Eisen van uit de CO2-Prestatieladder 

Vanuit de invalshoek ‘transparantie’ van de CO2-Prestatieladder worden eisen gesteld aan de in- en externe 
communicatie van Van den Heuvel. Met name vanaf niveau 3 is het extern communiceren een vereiste en 
nodig voor een doeltreffende werking van de CO2-Prestatieladder binnen de branche en daarbuiten. 
 
In de CO2-Prestatieladder wordt het extern communiceren nader gespecificeerd. Onderdeel hiervan is het 
toegankelijk stellen van de activiteiten op het gebied van de CO2-Prestatieladder via de website van Van 
den Heuvel (www.heuvelgroep.nl). 
 
In dit document zijn de onderstaande eisen van het Handboek 3.1 behandeld: 
 2.C.3. De organisatie heeft de externe belanghebbenden geïdentificeerd voor de organisatie en de 

projecten waarop CO₂-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. 
 3.C.2. De organisatie beschikt over een gedocumenteerd intern én extern communicatieplan met 

vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en wijzen van communicatie voor de organisatie en de 
projecten waarop CO₂-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. 

http://www.heuvelgroep.nl/
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 Inventarisatie externe belanghebbenden 

Hieronder worden de externe belanghebbenden opgenoemd. Dit zijn partijen die belang hebben bij 
reductie van energie en van de meest materiele CO2-emissies en potentiele partners om samen te werken 
aan CO2-reductie. 
 

Bedrijf Toelichting 

Alliander 
 

Belanghebbende Opdrachtgever. 

Invloed op de bedrijfsvoering Beperkt. Opdrachtgever stelt geen eisen bij 
aanbestedingen omtrent het hebben van de 
CO2 prestatieladder.  

Informatieverstrekking Mail met benodigde informatie. In de mail 
wordt verwezen naar de website van Van 
den Heuvel voor actuele CO2 informatie.  

Frequentie omtrent 
informatieverstrekking:  

Eenmalig. 

Stedin Belanghebbende Opdrachtgever. 

Invloed op de bedrijfsvoering Beperkt. Opdrachtgever stelt geen eisen bij 
aanbestedingen omtrent het hebben van de 
CO2 prestatieladder.  

Informatieverstrekking Mail met benodigde informatie. In de mail 
wordt verwezen naar de website van Van 
den Heuvel voor actuele CO2 informatie. 

Frequentie omtrent 
informatieverstrekking  

Eenmalig. 

Waternet Belanghebbende Opdrachtgever. 

Invloed op de bedrijfsvoering Beperkt. Opdrachtgever stelt geen eisen bij 
aanbestedingen omtrent het hebben van de 
CO2 prestatieladder.  

Informatieverstrekking Mail met benodigde informatie. In de mail 
wordt verwezen naar de website van Van 
den Heuvel voor actuele CO2 informatie. 

Frequentie omtrent 
informatieverstrekking  

Eenmalig. 

Enexis Belanghebbende Opdrachtgever. 

Invloed op de bedrijfsvoering Beperkt. Opdrachtgever stelt eisen omtrent 
aanbestedingen op gebied van CO2 reductie. 
Niet specifiek op het gebied van de CO2 
prestatieladder.  

Informatieverstrekking Mail met benodigde informatie. In de mail 
wordt verwezen naar de website van Van 
den Heuvel voor actuele CO2 informatie. 

Frequentie omtrent 
informatieverstrekking  

Eenmalig. 
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Bedrijf Toelichting 

Evides Belanghebbende Opdrachtgever. 

Invloed op de bedrijfsvoering Beperkt. Opdrachtgever stelt geen eisen bij 
aanbestedingen omtrent het hebben van de 
CO2 prestatieladder.  

Informatieverstrekking Mail met benodigde informatie. In de mail 
wordt verwezen naar de website van Van 
den Heuvel voor actuele CO2 informatie. 

Frequentie omtrent 
informatieverstrekking  

Eenmalig. 

Overige 
opdrachtgevers 
en leveranciers 

Er zal periodiek door de CO2 verantwoordelijke in overleg met Manager 
Bureau Ondersteuning geïnventariseerd worden of noodzakelijk is bedrijven 
of leveranciers te informeren omtrent de externe belanghebbende. 
Leveranciers en belanghebbende kunnen altijd informatie verkrijgen via de 
website van Van den Heuvel. 
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 Communicatieplan  

4.1 Communicatieplan 

In de onderstaande tabel wordt het communicatieplan toegelicht. 
 

Wat Wie Communicatiemi
ddelen 

Doel-
groep 

Wanneer Waarom 

CO2 footprint Verantwoordelijke  
CO2 reductie 

Via interne 
mailing, intranet 
en presentaties 

Intern Continue  CO2-Prestatieladder 
eis 3.C.2 

 

CO2 footprint Verantwoordelijke  
CO2 reductie 

Via internetsite 
en externe 
mailing 

Extern Continue CO2-Prestatieladder 
eis 3.C.2 

 

CO2 
reductiedoelstellingen, 
subdoelstellingen & 
maatregelen 

Verantwoordelijke  
CO2 reductie 

Via interne 
mailing, intranet 
en presentaties 

Intern Continue CO2-Prestatieladder 
eis 3.C.2 
 

CO2 
reductiedoelstellingen, 
subdoelstellingen & 
maatregelen 

Verantwoordelijke  
CO2 reductie 

Via internetsite 
en externe 
mailing 

Extern Continue CO2-Prestatieladder 
eis 3.C.2 
 

Mogelijkheden voor 
individuele bijdrage, 
huidig energiegebruik 
en trends binnen het 
bedrijf 

Verantwoordelijke  
CO2 reductie 

Via interne 
mailing en 
intranet 

Intern Continue CO2-Prestatieladder 
eis 3.C.2 
 

Mogelijkheden voor 
individuele bijdrage, 
huidig energiegebruik 
en trends binnen het 
bedrijf 

Verantwoordelijke  
CO2 reductie 

Via internetsite 
en externe 
mailing 

Extern Continue CO2-Prestatieladder 
eis 3.C.2 
 

CO2 reductietips  Verantwoordelijke  
CO2 reductie 

Via periodieke 
interne 
nieuwsitem op 
intranet en 
toolbox 

Intern  Continue Betrokkenheid 
medewerkers 
stimuleren  

Certificaat  Verantwoordelijke  
CO2 reductie 

Via internetsite  Extern Wijziging van het 
certificaat en 
jaarlijkse controle 

CO2-Prestatieladder 
eis § 6.1.3 

CO2 initiatief Verantwoordelijke  
CO2 reductie 

Via internetsite 
van SKAO  

Extern Jaarlijks controle 
en wijziging van 
initiatief 

CO2-Prestatieladder 
eis § 6.1.3 
 

 
Voor de projecten met CO2-gerelateerd gunningsvoordeel wordt een separaat communicatieplan opgesteld. 
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4.2 Website Van den Heuvel 

Op de website www.heuvelgroep.nl is een pagina ingericht en wordt bijgehouden omtrent de voortgang 
van het CO2-reductiesysteem.  
 
Aanvullende 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 initiatieven waarvan deelnemer en/of oprichter. 

 
Gedeelde documenten Website Van den Heuvel 

Tevens zijn de onderstaande documenten op de website van Van den Heuvel, pagina 
https://heuvelgroep.nl/duurzaamheid/publicaties-bronnen te raadplegen: 
 Review CO2-reductiesysteem; 
 CO2-reductiedoelstellingen 2020; 
 Communicatieplan CO2-reductiesysteem; 
 Overzicht (keten)initiatieven; 
 CO2-bewust certificaat, niveau 5.  

 
Gedeelde documenten Website SKAO 

Op deze pagina (www.skao.nl) onder Deelnemers – niveau 5 is te allen tijde de meest actuele versie van het 
onderstaande document te downloaden (als bestandsextensie PDF): 
 Actieve deelname initiatief; 
 Ketenanalyse openbare verlichting; 
 Ketenanalyse vervangen trilstampers. 

 
 

 

 

 

http://www.heuvelgroep.nl/
https://heuvelgroep.nl/duurzaamheid/publicaties-bronnen
http://www.skao.nl/

	1
	1. Inleiding
	1.1 Managementsamenvatting
	1.2 Doel

	2 Eisen van uit de CO2-Prestatieladder
	3  Inventarisatie externe belanghebbenden
	4  Communicatieplan
	4.1 Communicatieplan
	4.2 Website Van den Heuvel


