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1 Inleiding 
In dit document wordt aangegeven op welke momenten wordt gecommuniceerd omtrent 

het CO2-reductiesysteem van Batenburg Energietechniek. 

2 Communicatieplan  
 

Wat? Wie? hoe? Doelgroep Wanneer? Waarom? 

CO2 footprint KAM-coördinator Via nieuwsbrief, 

vergaderingen en 

presentaties 

intern April Opgenomen in 

dit plan 

 

CO2 footprint KAM-coördinator Via internetsite 

en site van SKAO 

extern April Opgenomen in 

dit plan 

 

CO2 reductiedoelstellingen, 

subdoelstellingen & 

maatregelen 

 

KAM-coördinator Via nieuwsbrief, 

vergaderingen en 

presentaties 

intern Medio januari Opgenomen in 

dit plan 

 

CO2 reductiedoelstellingen, 

subdoelstellingen & 

maatregelen. 

KAM-coördinator Via internetsite 

en site van SKAO 

extern Medio januari Opgenomen in 

dit plan 

 

Mogelijkheden voor 

individuele bijdrage, huidig 

energiegebruik en trends 

binnen het bedrijf. 

 

KAM-coördinator Via nieuwsbrief, 

vergaderingen en 

presentaties 

intern Medio januari Opgenomen in 

dit plan 

 

Mogelijkheden voor 

individuele bijdrage, huidig 

energiegebruik en trends 

binnen het bedrijf. 

 

KAM-coördinator Via internetsite  

en site van SKAO  

extern Medio januari Opgenomen in 

dit plan 

 

CO2 reductietips  KAM-coördinator Via interne 

nieuwsbrief. 

intern  1x per jaar Betrokkenheid 

medewerkers 

stimuleren  

 

Persbericht KAM-coördinator Nieuwsbericht extern 2x per jaar Relaties 

informeren 

 



 

  

  

 

Communicatieplan CO2 reductiesysteem  4/4 

  V4.0/021017 

3 Website 
Op de website is een dynamische pagina ingericht en bijgehouden omtrent de het CO2 -

reductiesysteem van Batenburg Energietechniek  Deze wordt regelmatig bijgewerkt: 

documenten worden ge-update en nieuwe geplaatst. Eind oktober afspraak met marketing 

om de website voor het MVO-gedeelte nog uitgebreider en completer te maken. 

 

3.1. Tekstuele informatie 

De nieuwe website van Batenburg Energietechniek wordt sinds de naamswijziging en het 

nieuwe uiterlijk regelmatig geüpdate. De MVO-pagina is in elk geval helemaal bij en bevat 

alle noodzakelijke documenten. Nieuwe content wordt op de nieuwspagina gezet met een 

verwijzing naar de MVO-pagina. 

 

3.2. Gedeelde documenten 

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

onderstaande documenten (te downloaden als PDF). Zodra deze audit is geweest zullen 

wij de geauditeerde documenten weer op de website plaatsen: 

- Review CO2-reductiesysteem 

- CO2-reductiedoelstellingen 2018 

- Review CO2-reductiedoelstellingen 

- Energiemeetplan 2017-2019  

- Communicatieplan CO2-reductiesysteem 

- Actieve deelname initiatieven 

- Communicatie CO2-reductie 


