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Communicatieplan CO2-prestatieladder
T.b.v. certificering CO2-prestatieladder

In dit document wordt omschreven de communicatiedoelstellingen, de interne en externe doelgroepen, de interne en externe
communicatiemiddelen en taken en verantwoordelijkheden m.b.t. CO2-recuctie binnen Bos Kraan Verhuur BV. Dit document is
geschreven met als focus om CO2-reductiedoelen en de voortgang hiervan te communiceren naar de relevante stakeholdergroepen.
MVO-beleid wordt buiten de scope geplaatst.
Versie 1.0 2019 - Contact: info@bos-kraanverhuur.nl
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1 Inleiding
In het communicatieplan wordt beschreven hoe de interne en externe communicatie verloopt binnen Bos Kraan Verhuur BV betreffende de CO2
uitstoot.
Interne communicatie
Externe communicatie
Communicatieplanning
Gunningsvoordeel
Invalshoeken C van het CO2 prestatieladder 3.1 handboek zijn in dit document terug te vinden.
2. Communicatiedoelstellingen
De communicatiedoelstellingen voor Bos Kraan Verhuur BV m.b.t. CO2-reductie bij Bos Kraan Verhuur BV tm 2023 zijn:
2.1 Intern:
Medewerkers informeren over onze CO2-footprint, de CO2-reductiedoelstellingen.
-

Vergroten van het inzicht van medewerkers in het onderwerp CO2. Wat doet Bos Kraan Verhuur BV allemaal op dit gebied en waar willen

-

Medewerkers informeren over de maatregelen en activiteiten die Bos Kraan Verhuur BV onderneemt om haar CO2-uitstoot te reduceren.

-

Medewerkers informeren welke individuele en collectieve bijdrage ze kunnen leveren aan het energiebeleid en de CO2-

we naar toe?

Reductiedoelstellingen.
-

Medewerkers informeren over de voortgang van de CO2-footprint en de CO2-reductiedoelstellingen.

2.2 Extern:
Samenwerkende betrokken bedrijven over de Bos Kraan Verhuur bv CO2-footprint, de CO2-reductiedoelstellingen.
-

Samenwerkende betrokken bedrijven informeren over de maatregelen en activiteiten die Bos Kraan Verhuur BV onderneemt om haar CO2uitstoot te reduceren.

-

Samenwerkende betrokken bedrijven informeren over de voortgang van de CO2-reductiedoelstellingen en de daaraan gelieerde acties.

-

Samenwerkende betrokken bedrijven informeren over- en betrekken bij de ontwikkelingen van Bos Kraan Verhuur BV op het gebied van
CO2 en energie.

-

Samenwerkende betrokken bedrijven betrekken bij sectorinitiatieven.
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3. Doelgroepen
De doelgroepen die worden onderscheiden zijn in te delen naar de interne organisatie en externe organisatie.
3.1 Interne doelgroepen
Binnen Bos Kraan Verhuur BV zijn diverse functies te onderscheiden. De manier van communiceren is afhankelijk van de functie, de verwachtingen en
de wijze waarop mensen zijn te bereiken. Hierbij is het creëren van draagvlak en ambassadeurschap van belang. Niet elke medewerker van Bos Kraan
Verhuur BV heeft de beschikking over een eigen werkplek. Medewerkers die veel op de weg zitten (zoals de machinisten chauffeurs en
machinetransporteurs), kunnen met digitale hulpmiddelen, de werktablet worden bereikt. Tevens hebben zij een toolboxmap waar gedocumenteerd
besproken onderwerpen kunnen worden bewaard en kan worden terug gelezen. Minimaal zes keer per houden wordt overleg gehouden waarbij
iedereen aanwezig is. Zo houden wij onze medewerkers op de hoogte van de CO2-uitsoot maar ook scherp om zo zuinig mogelijk te blijven rijden,
bewust te zijn en blijven over de maatschappelijke verantwoording van de CO2 reductie.
De interne communicatie geldt voor de volgende groepen:
- Directie
- Leidinggevend voorman en werkvoorbereider
- Machinisten cq chauffeurs cq machinetransporteurs
- Kantoorpersoneel
3.2 Externe doelgroepen
Bos Kraan Verhuur BV treedt vaak op in breder verband om niet alleen de belangen van de opdrachtgever te dienen, maar die van de gehele
bedrijfstak. De externe communicatie geldt voor de volgende groepen: (potentiele) opdrachtgevers, brancheorganisatie’s overheidsinstellingen,
leveranciers, kennisinstituten, collega bedrijven en onderaannemers.
De externe communicatie vindt plaats via de website van Bos Kraan Verhuur BV te bezichtigen op www.bos-kraanverhuur.nl
Op de website is een pagina ingericht omtrent de CO2-prestatieladder, waarop Co2 Footprint Analyse waaronder, reductieplan, footprint en
participatie initiatieven kenbaar worden gemaakt en bezichtigt kunnen worden dat eenmaal per jaar bijgewerkt.
Toekomstig afgegeven certificaten zullen worden toegevoegd op de website.

4. Communicatiemiddelen
4.1 Interne communicatiemiddelen
Voor interne communicatie over de onderwerpen CO2, energie en de CO2-prestatieladder worden de volgende communicatiemiddelen gebruikt:
Toolbox document
VCA handboek
Lijncommunicatie (tijdens werkoverleggen)
Werktablet bedrijfsmail
Training en opleiding
CO2 footprint en reductieplan
Beleidsverklaring in kantine
4.2 Externe communicatiemiddelen
Afhankelijk van de doelgroep worden verschillende communicatiemiddelen ingezet. De volgende middelen worden gebruikt:
CO2 footprint analyse verslag online website www.bos-kraanverhuur.nl
CO2 footprint analyse verslag digitaal in PDF
Kennisdeling met de brancheorganisatie
SKAO aanmelding en publicatie

Op de apart ingerichte pagina op de website bevindt zich actuele informatie over:
- CO2 footprint 3.A.1
- periodieke rapportage 3.A.1
- reductiedoelstellingen (en voortgang hiervan) 3.CB.1.
- communicatie 3.C.1
- acties en initiatieven 3.D.1
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5 Communicatie planning

Wat
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Betrokkenheid
medewerkers
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6 Communicatie m.b.t. projecten met gunningsvoordeel
Projecten werkzaamheden door gunningsvoordeel worden besproken op met meetings en resultaten gedeeld met de verantwoordelijke persoon van
de opdrachtgever.

Door goede certificering en degelijke werkvoorbereiding is bij de uitvoering van de opdracht optimale aandacht voor veiligheid, milieu., mens en dier.

CO2 Prestatieladder gecertificeerd

Branche Vereniging Verticaal
Transport

VCA gecertificeerd

