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7. Communicatie
7.1.

Interne en externe belanghebbenden

In het kader van de NEN-EN-ISO 9001 en de NEN-EN-ISO 14001 is een uitgebreide stakeholdersanalyse vastgesteld, met alle
interne en externe belanghebbenden. Interne belanghebbenden zijn de medewerkers en het management. De werknemers
worden op de hoogte gehouden in de diverse werkoverleggen en nieuwsbrieven uitgeven als toolboxmeetingen, waarbij er
structureel aandacht wordt besteed aan CO2-uitstoot en -reductie. Alle interne overlegvormen zijn weergegeven in paragraaf
7.3. Tevens is de inhoud ten aanzien van energiereductie expliciet opgenomen.
In de genoemde stakeholdersanalyse zijn naast de externe belanghebbenden op bedrijfsniveau ook de externe
belanghebbenden op de projecten benoemd (per categorie). De hierin benoemde leveranciers van materiaal zijn feitelijk de
ketenpartners die van invloed zijn op onze meest materiële emissies (gekochte goederen en diensten). Tevens zijn het
potentiële partners om mee samen te werken aan CO2-reductie. Communicatie aan de externe belanghebbenden vindt plaats
via de website. Alle externe overlegvormen zijn weergegeven in paragraaf 7.3.

7.2. Website
Op de website Wetering is een pagina ingericht over het CO2-reductiebeleid. Op deze pagina wordt de nodige informatie over
het CO2-beleid weergegeven en zijn de laatste versies van de documenten terug te vinden (blijven minimaal twee jaar op de
website zichtbaar). Op de website bevindt zich te allen tijde up-to-date informatie over:
- Het CO2-reductiebeleid;
- De emissie-inventaris (scope 1, 2 en 3 emissies);
- De CO2-reductiedoelstellingen (en de voortgang hiervan);
- De CO2-reductiemaatregelen (en de voortgang hiervan);
- Acties en initiatieven waarvan Wetering deelnemer of oprichter is;
- Certificaat CO2-Prestatieladder
De voortgang zal beschreven worden middels het publiceren van de halfjaarlijkse voortgangsrapportage (medio april en medio
september). Op de website van SKAO zijn PDF documenten te vinden met vermelding van een versienummer, een
handtekening van de autoriserende verantwoordelijke en de autorisatiedatum.

7.3.

Communicatiestructuur

Communicatiemiddel

Frequentie

Doelgroep

KVGM overleg

1x 4 weken

MVO stuurgroep, directievertegenwoordiging

Onderwerp/inhoud
-

Verantwoordelijke

Maatregelen en
doelstellingen
Innovaties en kansen
Tenders en lopende
projecten met
duurzaamheids/MVO
criteria

KVGM Manager

DT overleg

1x 8 weken

Directie en leden familie
vd Wetering

-

Uitvoeren van bedrifjsbeleid
en visie

Directie

MT overleg (staf)

1x 4 weken

Projectmanagement

-

Uitvoeren van bedrijfsbeleid
en visie

Directie

Directiebeoordeling

1x per jaar

Directie en management

-

Vaststellen, bewaken en
evalueren van KVGM beleid
en visie
Vaststellen, bewaken en
evalueren van beleid en
reductiedoelstellingen

Directievertegenwoordiger
& KVGM Manager

-

Proces overleg

1x per
kwartaal

Directie en Management

-

Verbetering
bedrijfsprocessen en
managementsysteem

Directievertegenwoordiger
& KVGM Manager

Personeelsbijeenkomst

2x per jaar

Alle interne
belanghebbenden

-

Uitvoering doelstellingen
Algemeen reilen en zeilen

Directievertegenwoordiger
& KVGM Manager

Website

2x per jaar

Alle interne en externe
belanghebbenden

-

Op hoofdlijnen onze
certificeringen
Specifieke communicatie
omtrent geïmplementeerde

KVGM Manager

-
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Reductiemaatregelen en
CO2 Footprint
Intranet (implementatie
medio mei 2021)

Ca. 1x per
maand

Alle interne
belanghebbenden

-

Toolboxmeeting

Min. 10x per
jaar

Alle interne en externe
belanghebbenden

-

-

Status van projecten
Gebeurtenissen
Bespreken
reductiedoelstellingen en
communiceren met de
medewerkers om de CO2
uitstoot te reduceren

KVGM Manager /
directievertegenwoordiger

Voorlichting ten aanzien van
allerhande voorkomende
actuele onderwerpen.
Jaarlijks aandacht voor een
milieuaspect
Specifieke communicatie
omtrent geïmplementeerde
Reductiemaatregelen en
CO2 Footprint

KVGM Manager

CO2 Communicatieplan 2021

3

