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1 Inleiding
In het communicatieplan wordt beschreven hoe de interne en externe communicatie verloopt
binnen Vels betreffende de CO2 uitstoot. Alles komt aan bod.
➢
➢
➢
➢

Interne communicatie
Externe communicatie
Communicatieplanning
Gunningsvoordeel

Onderstaande stukken zijn in dit document terug te vinden.
➢
➢
➢

2.C.3_1 Inventarisatie externe belanghebbenden
3.C.1 Communicatiebericht
3.C.2 Externe Communicatieplan CO2 reductiesysteem
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2 Interne communicatie
De interne communicatie geldt voor de volgende groepen:
-

Directie
Chauffeurs
Kantoorpersoneel

-

Vels transport houdt elke maand de chauffeurs op de hoogte van het gerealiseerde
brandstofverbruik. Zo houden wij onze chauffeurs op de hoogte van de CO2-uitsoot maar ook scherp
om zo zuinig mogelijk te blijven rijden.
Ook vragen wij regelmatig naar feedback op de gemaakte schema’s en naar reductiemogelijkheden.

Onderstaand het schema dat wij iedere maand communiceren naar onze chauffeurs:
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3 Externe communicatie
De externe communicatie geldt voor de volgende groepen:
-

(Potentiele) klanten
Overheidsinstellingen
Collega vervoerders

De externe communicatie vindt plaats via de website van Vels transport. Op de website is een pagina
ingericht omtrent de CO2-prestatieladder, deze documenten worden eenmaal per jaar bijgewerkt.
Maar de meeste communicatie gaat mondeling.
3.1.
Tekstuele informatie
Op de apart ingerichte pagina op de website bevindt zich te allen tijde up to date informatie over:
-

De CO2 footprint;
De CO2 reductiedoelstellingen (en voortgang hiervan);
Acties en initiatieven waarvan deelnemer en/of oprichter;
Het Communicatieplan.

Gedeelde documenten
Tevens bevinden zich op deze pagina te allen tijde de meest actuele versies van onderstaande
documenten (te downloaden als PDF):
-

CO2 footprint
3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2017
3.B.1 Review CO2 reductiedoelstellingen
2.A.3 Energie audit
3.B.2 Energie meetplan
3.C.2 Communicatieplan CO2 reductiesysteem
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4 Communicatieplanning
Wat?
CO2 footprint

Wie?
Verantwoordelijke
CO2 reductie:
Jessin

hoe?
Via mededelingen
bord.

Doelgroep
intern

Wanneer?
Medio januari
& medio juli

Waarom?
CO2Prestatieladder eis
3.C.2CO2

CO2 footprint

Verantwoordelijke
CO2 reductie:
Jessin

Via internetsite.

extern

November en
juni

CO2Prestatieladder eis
3.C.2CO2

CO2 reductiedoelstellingen,
subdoelstellingen &
maatregelen.

Verantwoordelijke
CO2 reductie:
Jessin

Via mededelingen
bord.

intern

Medio januari
& medio juli

CO2Prestatieladder eis
3.C.2

CO2 reductiedoelstellingen,
subdoelstellingen &
maatregelen.

Verantwoordelijke
CO2 reductie:
Jessin

Via internetsite.

extern

November en
juni

CO2Prestatieladder eis
3.C.2

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

Verantwoordelijke
CO2 reductie:
Jessin

Via mededelingen
bord.

intern

Medio januari
& medio juli

CO2Prestatieladder eis
3.C.2

CO2 reductietips

Verantwoordelijke
CO2 reductie:
Jessin

Via mededelingen
bord.

Intern

Medio januari
& medio juli

Betrokkenheid
medewerkers
stimuleren

5 Communicatie m.b.t. projecten met gunningsvoordeel
Vels transport heeft nog geen projecten met gunningsvoordeel gekregen.
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6 Communicatiedoelen
Binnen Vels Transport zijn er communicatiedoelstellingen voor interne en externe doelgroepen.
Intern:
• Het informeren van medewerkers omtrent CO2-footprint en de CO2 reductiedoelstellingen.
• Het informeren van medewerkers welke activiteiten er plaatsvinden en welke maatregelen
genomen worden om CO2-uitstoot te reduceren.
• Medewerkers informeren over de voortgang van de CO2 prestatieladder.
• Het bewustzijn vergroten van medewerkers.
Extern:
• Klanten, collega-vervoerders en partners informeren over de CO2-footprint en CO2
reductiedoelstellingen.
• Klanten, collega-vervoerders en partners informeren over de voortgang van de CO2
reductiedoelstellingen en de CO2-footprint.
• Anders bedrijven enthousiasmeren om ook deel te nemen aan de CO2 Prestatieladder en het
certificaat te halen.
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