
1 Communicatieplan 
In dit deel van het document wordt aangegeven op welke momenten er wordt 

gecommuniceerd over het CO2-reductiesysteem van Compeer Infra. Daarnaast wordt een 

overzicht gegeven van actieve deelname aan initiatieven. 

 

1.1 | Externe belanghebbenden 

Hieronder worden de externe belanghebbenden opgenoemd. Dit zijn partijen die belang 

hebben bij reductie van energie en van de meest materiële CO2-emissies. Tevens zijn het 

potentiële partners om mee samen te werken aan CO2-reductie. Communicatie aan de 

externe belanghebbenden vindt plaats via de website van Compeer Infra. en via externe 

mailing.  

 

Externe belanghebbenden Belang CO2-beleid & kennisniveau 

Eigen Haard Bewoners hebben baat bij een goede weg en buurt die 
lang mee gaat en bij minder uitstoot in hun 
woonomgeving. 

Gemeente Amsterdam Alle gemeentes hebben een CO2 beleid – projecten die 
bijdragen aan CO2 reductie binnen de gemeente 
dragen direct bij aan het CO2 beleid van de gemeente. 

Gemeente Haarlem Alle gemeentes hebben een CO2 beleid – projecten die 
bijdragen aan CO2 reductie binnen de gemeente 
dragen direct bij aan het CO2 beleid van de gemeente. 

Gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude 

Alle gemeentes hebben een CO2 beleid – projecten die 
bijdragen aan CO2 reductie binnen de gemeente 
dragen direct bij aan het CO2 beleid van de gemeente. 

Gemeente Zaanstad Alle gemeentes hebben een CO2 beleid – projecten die 
bijdragen aan CO2 reductie binnen de gemeente 
dragen direct bij aan het CO2 beleid van de gemeente. 

Gemeente Velsen Alle gemeentes hebben een CO2 beleid – projecten die 
bijdragen aan CO2 reductie binnen de gemeente 
dragen direct bij aan het CO2 beleid van de gemeente. 

Gemeente Heemstede Alle gemeentes hebben een CO2 beleid – projecten die 
bijdragen aan CO2 reductie binnen de gemeente 
dragen direct bij aan het CO2 beleid van de gemeente. 

Woningcorporaties Preferent 
Wonen 

Bewoners hebben baat bij een goede weg die lang mee 
gaat en bij minder uitstoot in hun woonomgeving. 

 

1.2 Interne belanghebbenden 

Interne belanghebbenden zijn de medewerkers en het management van Compeer Infra. 

Deze zullen op de hoogte gehouden worden via nieuwsberichten op de Facebookpagina en 

via de interne mail. Daarnaast zal CO2 als vast agenda punt worden opgenomen bij het 

jaarlijkse overleg en tijdens diverse toolboxes. Het management zal daarnaast betrokken zijn 

bij de besluitvorming van de te nemen reductiemaatregelen, de voortgang van de CO2-

reductie en overige hoofdzaken van het CO2-reductiebeleid. 
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1.3 | Projecten met gunningvoordeel 

Communicatie over het CO2-beleid van Compeer Infra. betreft niet alleen het beleid van het 

bedrijf als geheel, maar ook het beleid ten aanzien van projecten die aangenomen zijn met 

gunningvoordeel. Bij deze projecten zal specifiek gecommuniceerd worden over de CO2-

uitstoot van het project als ook over de doelstelling en de voortgang in CO2-reductie. Dit zal 

hoofdzakelijk gebeuren via de algemene communicatieberichten van het bedrijf. Waar nodig 

wordt dit aangevuld met communicatie via het werkoverleg van het project. 

 

1.3.1 Project met Gunningvoordeel 

Op dit moment voert Compeer Infra. géén project met gunningvoordeel uit. Dit zal in de 

toekomst waarschijnlijk veranderen. Compeer krijgt veel vragen vanuit opdrachtgevers om 

namelijk wel te voldoen aan de CO2 prestatieladder eisen.   
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1.4 Communicatieplan 

WAT 

(Boodschap) 

WIE 

(Verantwoordelijke 
en uitvoerders) 

HOE 

(Middelen) 

DOELGROEP 

 

WANNEER 

(Planning & 
frequentie) 

WAAROM 

(Communicatiedoelstelling) 

CO2 footprint Verantwoordelijke 
CO2-reductie 

Mail en 
Facebook, 
Toolbox, 
jaarvergadering 

Intern Halfjaarlijks 
(Q1 en Q3) 

Bekendheid van de CO2 footprint 
intern vergroten. 

CO2 footprint Verantwoordelijke 
CO2-reductie 

Website en 
externe mailing 

Extern Halfjaarlijks 
(Q1 en Q3) 

Bekendheid van de footprint onder 
externe partijen vergroten. 

CO2-
reductiedoelstellingen, 
subdoelstellingen, 
maatregelen en 
energiemanagement 
programma 

Verantwoordelijke 
CO2-reductie 

Mail en 
Facebook, 
Toolbox, 
jaarvergadering 

Intern Halfjaarlijks 
(Q1 en Q3) 

Bekendheid van de doelstelling en 
maatregelen onder medewerkers 
vergroten. 

CO2-
reductiedoelstellingen, 
subdoelstellingen, 
maatregelen en 
energiemanagement 
programma 

Verantwoordelijke 
CO2-reductie 

Website Extern Halfjaarlijks 
(Q1 en Q3) 

Bekendheid van de doelstelling en 

maatregelen onder externe partijen 

vergroten. 

 

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

Verantwoordelijke 
CO2-reductie 

Mail en 
Facebook, 
Toolbox, 
jaarvergadering 

Intern Halfjaarlijks 
(Q1 en Q3) 

Betrokkenheid medewerkers 

stimuleren en medewerkers 

aanzetten tot CO2-reductie. 

 

CO2-reductietips, huidig 
energiegebruik en trends 
het bedrijf en projecten 

Verantwoordelijke 
CO2-reductie 

Website en 
externe mail 

Extern Halfjaarlijks 
(Q1 en Q3) 

Betrokkenheid externe 

belanghebbenden stimuleren. 

 

…   ..   
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1.5 Website 

Op de website van Compeer Infra. is een pagina ingericht over het CO2-reductiebeleid van 

het bedrijf. Op deze pagina wordt de nodige informatie over het CO2-beleid weergegeven en 

zijn de laatste versies van de documenten terug te vinden. 

 

1.5.1 Tekstuele informatie 

Op de CO2-Prestatieladder pagina op de website bevindt zich te allen tijde up-to-date 

informatie over: 

 

 Het CO2-reductiebeleid; 

 De CO2 footprint; 

 De CO2-reductiedoelstellingen (en de voortgang hiervan); 

 De CO2-reductiesubdoelstellingen (en de voortgang hiervan); 

 De CO2-reductiemaatregelen (en de voortgang hiervan); 

 Acties en initiatieven waarvan Compeer Infra. deelnemer of oprichter is; 

 Een verwijzing naar de bedrijfspagina op de website van de SKAO; 

De voortgang zal beschreven worden middels het publiceren van de halfjaarlijkse 

communicatieberichten. Om daadwerkelijk transparant te kunnen zijn over deze voortgang, 

zullen de communicatieberichten minimaal twee jaar op de website zichtbaar blijven. 

 

1.5.2 Gedeelde documenten 

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

onderstaande documenten (te downloaden als PDF). 

 

 Communicatiebericht   (eis 3.C.1) 

 Het CO2-reductieplan   (eis 3.B.1) 

 Het CO2 Management Plan  (eis 2.C.3 & 3.B.2) 

 Actieve deelname initiatieven (eis 3.D.1) 

 Certificaat CO2-Prestatieladder 

 

1.5.3 Website SKAO 

Op de website van de SKAO bevinden zich te allen tijde de meest actuele versies van 

onderstaande documenten: 

 

 Actieve deelname initiatieven (eis 3.D.1) 

 Ingevulde maatregelenlijst 

Op de website van de SKAO dienst elk document een PDF te zijn, met vermelding van een 

versienummer, een handtekening van de autoriserende verantwoordelijke manager en de 

autorisatiedatum. 

 


