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t. lnleiding

U vindt in dit document de communicatiedoelstellingen, de interne en externe doelgroepen,

de interne en externe communicatiemiddelen en taken en verantwoordelijkheden m.b.t. COz-

reductie binnen Pennings Groenvooziening B.V. Dit document is geschreven met als focus

om Coz-reductiedoelen en de voortgang hiervan te communiceren naar de relevante

stakeholdergroeBen.

2. Doelstellingen en doelgroepen

2.1 Communicatiedoelstellingen

De communicatiedoelstellingen voor Pennings Groenvooziening B.V. m.b.t. CO2-reductie

voor20'17 Um2022ziin:

Itrtern:
. Medewerkers informeren over de Coz-footprint van ons bedrijf, de COr-

reductiedoelstellingen ;

o Vergroten van het inzicht van medewerkers in het onderuverp CO2. Wat doet

Pennings Groenvoorziening B.V. allemaal op dit gebied en waar willen we naar toe?

' Medewerkers informeren over de maatregelen en activiteiten die Pennings

Groenvooziening B.V. ondemeemt om haar Cor-uitstoot te reduceren;

o Medewerkers informeren welke individuele en collectieve bijdrage men kan leveren

aan het energiebeleid en de Cor-reductiedoelstellingen;

r Medewerkers informeren over de voortgang van de Co2-footprint en de COz-

reductiedoelstellingen.

Ertem:
o Stakeholders informeren over de Pennings Groenvooziening B.V. COz-footprint en

de COz-reductiedoelstellingen;

. Stakeholders informeren over de maatregelen en activiteiten die Pennings

Groenvooziening B.V. ondemeemt om haar Cor-uitstoot te reduceren;

o Stakeholders informeren over de voortgang van de GOz-reductiedoelstellingen en de

daaraan gelieerde acties;

o Stakeholders informeren over- en betrekken bij de ontwikkelingen van Pennings

Groenvooziening B.V. op het gebied van COz en energie;

o Stakeholders betrekken bij sectorinitiatieven.

r Het jaarlijks bijwerken maatregelenlijst SKAO-site

Pagina: 3 van I
Datum: 25 ol<taber 2017

@nm u nicatieplan Pa nnings G nenvoorziening bv



2.2 Doelgroepen

De doelgroepen die worden onderscheiden zijn in te delen naar de interne- en externe

doelgroepen.

lnteme doelgroepen:

Binnen Pennings Groenvooziening B.V. bestaat de doelgroep alleen uit medewerkers.

Directie, VGM-coördinator en projectleiders zijn nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de

Co2-prestatieladder. Zij zrln op de eerste plaats degenen die de boodschap vanuit de COz-

prestatieladder doorgeven aan de medewerkers.

Directie, VGM-coördinator en projectleiders krijgen aan de hand van de CO,

managementsoftware inzicht in de huidige situatie, waarbij aan de hand van deze softrare de

sfuring verloopt.

De meeste werkzaamheden en activiteiten van Pennings Groenvoorziening B.V. vinden op

locatie plaats. Daardoor heeft niet elke medewerker van Pennings Groenvoorziening B.V. de

beschikking over een eigen werkplek en een eigen mailadres.

Dagelijks vindt na de werkzaamheden een werkoverleg plaats, waarbij de voortgang van de

betreffende dag doorgenomen wordt, ol voorbereidend op de volgende dag nieuwe

instructies worden verstrekt.

Betreffende de CO2-prestatieladder worden de communicatiedoelstellingen per semester in

de toolbox meeting gecommuniceerd.

De interne doelgroepen kunnen worden onderverdeeld in:

r Directie

. P0ectleidersA/GM+oordinator
o Medewerkers

o Ca. 20 medewerkers (uitgedrukt in fte)

o Gemiddelde leeftijd 40

o 100 o/o ÍïloÍl - 0 % vrouw

Merne doelgroepen:
Pennings Groenvoorziening B.V. treedt vaak op in breder verband om niet alleen de

belangen van stakeholders te dienen, maar die van de gehele bedrijfstak. Daarom zijn

vertegenwoordigers van de ondememing betrokken in verschillende overleggen. ln

onderstaande tabel wordt een ovezicht weergegeven van alle relevante stakeholdergroepen

van Pennings Groenvoorziening B.V. De meest relevante stakeholders z'rjn eruit gelicht en

verder omschreven.
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Exteme doelgroepen zijn partijen die belang hebben bij reductie van Co2-emissies en

potentiële partners om mee samen te gaan werken aan C0z-reductie. Tevens zijn dit part'rjen

welke baat hebben bij partners welke actief bezig zijn met Coz-reductie. Er wordt geen

onderscheid gemaakt in de communicatieboodschap naar externe belanghebbenden.

Exteme structurele communicatie vindt een keer per jaar plaats aan extern belanghebbenden

door middel van een digitale nieuwsbrief en via de website.

Overzicht stakeholders/externe doelgroepen

Exteme doelgroep 3elangen

Spdrachtgevers (cornmerciële

redrijven en

isemi)overheidsinstellingen)

)pdrachtgevers hechten belang aan het duurzaam

ealiseren van projecten. Het inzetten van een aannemer

lie extra maatregelen neemt ten aanzien van

luurzaamheid en COr-reductie biedt de opdrachtgever

;xtra voordeel. Het is van belang opdrachtgevers te

rctrekken in de initiatieven, omdat de keuzes die zij maken

ran directe invloed kunnen ziin op de COz- emissies.

-everancierc

-everanciers kunnen bijdragen aan het verminderen van

)Oz-emissies. Dit kunnen zij doen door binnen de eigen

roanisatie te zoeken naar mooeliikheden tot CO,-reductie.

)nderaannemers

)ok onderaannemers kunnen bijdragen aan het

rerminderen van COr-emissies. Dit kunnen zij doen door

linnen de eigen organisatie te zoeken naar mogelijkheden

of COz-reductie. Tevens is het in het belang van zowel

mnnemers als onderaannemers om samen te zoeken naar

nitiatieven tot Coz-reductie.

Brancheorganisaties

)e brancheorganisaties zijn een belangrijke schakel in het

educeren van CO2-emissies. Zijkunnen de partijen binnen

le branche verbinden en zorgen voor een meer

;ezamenlijke inspanning. Daarnaast ziin zij

;esprekspartners voor overheden en belangenorganisaties

lan oodrachtqevers.

Sollega-bedrijven

Jollega-bedrijven hebben belang bij het innoveren van de

rigen markt en branche. Collega- bedrijven welke samen

nitiatieven ontwikkelen kunnen samen opdrachtgevers

xikkelen om ook te zoeken naar mogelijkheden tot COz-

'eductie en ervoor zorgen dat de branche zichzelf blijft

rntwikkelen.
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2.3 §trategie

De doelgroep werknemers is van essentieel belang, omdat het grootste aandeel van de COz-

emissie direct gerelateerd is aan het gedrag van de medewerkers (machines stationair laten

draaièn, lampen laten branden etc.). Doel van de interne communicatie is de medewerkers

bewust te maken van hun gedrag en de invloed daarvan op het energieverbruik.

De communicatie gaat hierbij topdown. Samen met de directie dragen de projectleiders de

doelstellingen uit en zien z$ erop toe dat er concreet gewerkt wordt aan Co2-reductie. Hoe dit
zich uit in de doelstellingen wordt tijdens het semester gebonden meetpunten duidelijk.

Uiteindelijk zullen ook de collega's elkaar onderling gaan aanspreken en stimuleren om de

CO2-emissie te reduceren.

Zoals uit de doelstelling blijkt, moeten alle medewerkers van Pennings Groenvooziening B.V.

periodiek worden geïnformeerd over het Co.-beleid en reductiedoelstellingen. Medewerkers

moeten op de hoogte worden gebracht van het beleid in het algemeen, maar vooral van de

onderdeÍen die voor hen van belang zijn. Voor het realiseren van Coz-reductie is immers

medewerking van alle medewerkers nodig.

2.4 Middelen

De volgende communicatiemiddelen worden gebruikt bij het uitdragen van de COz-

reductiedoelstellingen en metingen. Pennings Groenvooziening B.V, gebruikt onder andere:

Bedrijfswebsite

Whiteboard in de kantine voozien van documenten

( Digitale)N ieuwsbrieven

Jaarverslagen

Managementrapportages voozien van een COz botprint (meetpunten per

semester)

Toolboxmeetingen
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3. eommunieatie

3.1 lnrichten website

Op de website wordt een dynamische pagina ingericht die informeert over het CO2-

reductiesysteém van Pennings Groenvooziening B.V. Op deze site zal zich informatie

bevinden over:

. HetCO2-reductiebeleid.

r De Co2-footprint.

r De COz-reductiedoelstellingen en de voortgang hierin.

r De GOz-reductiemaatregelen en de voortgang hiervan.

r Een kopie van ons energiemanagement actieplan (3.8.2).

o Alle exteme communicatie (nieuwsbrieven, persberichten e.d.)

o Acties en initiatieven op het gebied van CO2-reductie waarin men een deelnemer is.

r Een kopie van ons meest recente CO2-Bewust Certificaat.

3.2 lntern communieatieovetzicht

)nderwerp /erantwoodellik lommunlcatiemlddel y'ooÍwlé
Ifi&tidfrcquentie

oer iraar

]O2-íootprint
r'GM-coördinator i.s.m.

lirec*íe

nteme mailing middels nieuwebrieven

rn toolbomreetinoen
ntern ldaart en september

]O2+edudiebeleid,

loelstellingen en

naatreoelen

r'GM-coördinator i.s.m.

Vlanagement Team

nteme mailing middels nieuwsbrieven

rn toolboxmeetingen
ntem Uaart en september

trlogelijkheden voor

ndivíduele biidraoe
Elle medeultsrkers lnterne mailing en toolboxmeetingen ntem Vlaart en september
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3.3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden t.b.v. communicatie
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3.4 Externe communicatieovezicht

)nderwërp íerantwoodelijk )ommunicatiemiddol
y'oor

rie

lijrlstip/ fiequentie per

àeÍ

)O2-footprint
/GM-coördinator i.s.m.

)iredie

ixteme nbuursbríef, exteme mailing

)n intemet

{ieuvusbrief 2x per jaar

naari en september

ntemet is continuo

)O2-reductiebeleid,

loelstellingen en

naatreselen

/Gill-mördinator i.s.m.

)iredie

ixterne nieuwsbÍiel externe mailing

rn intèrÍlèt

tlieunrsbrief lx per jaar

naart en september

ntemët ls continue

ttlogelÍjkhden voor

ndividuele bijdrage

y'GM-cöördinator i.s.m.

)irectie

ixteme nieuwsbrief (vtelke ook op de

/vebsitè wordt geplaatst)

tlieuwsbrief 1x per jaar

naaÍt en september

nt€rnet is continue
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