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1 Inleiding  

Onderhavig communicatieplan voorziet binnen Heerkens van Bavel Bouw in een structurele, 

planmatige en transparante communicatie over de ambities en maatregelen op het gebied van 

CO2-reductie. Daarnaast worden in dit communicatieplan de stakeholders beschreven, die 

belang hebben bij de CO2-reductie van Heerkens van Bavel. Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt in interne en externe belanghebbenden. 

Binnen Heerkens van Bavel valt het CO2-communicatieplan onder verantwoordelijkheid van 

de directie. Binnen het IMS1-overleg wordt de voortgang van de CO2-doelstellingen bewaakt, 

worden initiatieven hieromtrent besproken, besluiten genomen en vastgelegd in het IMS 

actieplan. 

Communicatie op websites 

Conform de CO2-Prestatieladder, niveau 3, dient de communicatie op de website te voldoen 

aan de volgende eisen: 

 Bereikbaar op bedrijfsnaam en vervolgens via de term “CO2-Prestatieladder” of “CO2-

beleid”. 

 Publicatie van het geldige certificaat. 

 Wanneer een nieuwe versie van een document wordt uitgegeven, dient dit op de 

website te worden vervangen. 

 Publicatie op de website Heerkens van Bavel Bouw: 

 3.B.1  reductiedoelstellingen scope 1 en 2 

 3.C.1  CO2-footprint en reductiedoelstellingen 

 3.D.1  initiatief met de naam, een met korte omschrijving, de initiatiefnemers en de 

 (reductie)doelstellingen 

 Publicatie op de website van SKAO2: 

 3.D.1  initiatief met de naam, een met korte omschrijving, de initiatiefnemers en de 

 (reductie)doelstellingen 

 

                                                                    
1  IMS: Integraal Management Systeem 
2  SKAO: Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen  
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2 Doelstelling    

Met de communicatie over CO2 beoogt de directie en het management de bewustwording te 

vergroten en veranderingsbereidheid en -gedrag te bewerkstelligen, bij zowel interne als 

externe stakeholders. De bereidheid hiertoe zien wij de afgelopen jaren sterk stijgen, gezien 

het belang dat iedereen heeft bij CO2-reductie. 

Interne communicatie 

Het doel van interne communicatie is het bewustzijn en de betrokkenheid van onze 

medewerkers op het gebied van CO2-reductie te vergroten. Heerkens van Bavel wil met deze 

interne communicatie de medewerkers aansporen actief bij te dragen aan de reductie van de 

CO2-emissies en nieuwe initiatieven of ideeën in te brengen. Voorts worden de medewerkers 

op deze wijze geïnformeerd over: 

 Het beleid en de richtlijnen om de CO2-emissies te verlagen. 

 De stand van zaken omtrent doelstellingen en resultaten. 

 De eigen bijdrage om de vastgestelde doelstellingen te bereiken. 

 

Externe communicatie 

Het doel van externe communicatie is het uitdragen van de maatschappelijke verantwoor-

delijkheid en betrokkenheid, waarvan het belang door de directie van Heerkens van Bavel 

wordt onderschreven. Voorts willen wij onze relaties bewustmaken van het feit, dat ook zij 

een actieve bijdrage kunnen leveren aan CO2-reductie en op deze wijze hun betrokkenheid 

vergroten. 

 

3 Doelgroepen  

Op basis van de MVO3-stakeholderanalyse komen er meerdere partijen naar voren, die in meer 

of mindere mate belang hebben bij de CO2-reductie door Heerkens van Bavel. Deze zijn 

opgenomen in onderstaande kwadrant, welke is verdeeld in belang en invloed die de diverse 

partijen hebben bij het CO2-beleid. De communicatie-aanpak verschilt per kwadrant. 

 

                                                                    
3 MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
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Veel invloed, veel belang 

Deze groep stakeholders, heeft veel invloed op en veel belang bij het beleid dat gevoerd wordt 

en is dan ook de belangrijkste groep stakeholders. Zij worden op de hoogte gehouden, waar 

nodig geraadpleegd en/of leveren gegevens aan ten bate van de CO2-analyses (boundary). 

 Opdrachtgevers hebben veel belang bij de CO2-reductie ambitie, aangezien een hoge 

ambitie een positieve uitstraling heeft op deze partij. De invloed is eveneens hoog 

aangezien zij eisen kunnen stellen bij de opdrachtverstrekking.  

 De directie en het management zijn beleidsbepalend, richtinggevend en verantwoordelijk 

voor de capaciteit en inzet van medewerkers bij het behalen en het behouden van het 

CO2-certificaat.  

 Ook medewerkers behoren tot de belangrijkste groep stakeholders aangezien het reductie-

beleid van invloed is op hun dagelijkse werkomgeving. Zij hebben veel invloed aangezien 

zij degenen zijn die het beleid moeten uitvoeren, en met ideeën vanuit de werkvloer naar 

voren komen. 

 

Veel invloed, weinig belang 

In algemene zin hebben de stakeholders in deze groep veel invloed maar weinig belang en 

dienen in deze tevreden gehouden te worden. Wanneer er een goede relatie bestaat met deze 

partijen, kunnen zij hun invloed in positieve zin aanwenden.  
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 Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) heeft veel invloed op 

het CO2-beleid van de organisatie, aangezien deze stichting eigenaar is van de CO2-

Prestatieladder. Het belang in de individuele organisatie is klein, zij stellen meer belang in 

de groep bedrijven die een ladderbeoordeling ondergaat of heeft ondergaan.  

 

Weinig invloed, veel belang 

Deze groep die weinig invloed maar veel belang heeft in het beleid van Heerkens van Bavel 

en haar reductiedoelstellingen, is de grootste groep. Omdat deze groep stakeholders niet veel 

invloed heeft zullen zij uitsluitend geïnformeerd worden. Bij minder belangrijke beslissingen 

kunnen zij wel geraadpleegd worden om goodwill te behouden.  

 Collega aannemers zijn zeer geïnteresseerd in de mate waarop Heerkens van Bavel scoort 

op de CO2--Prestatieladder. Het kan namelijk voor hen een concurrentievoordeel of –nadeel 

opleveren.  

 Leveranciers en onderaannemers worden betrokken bij het CO2-beleid, omdat de reductie-

doelstellingen mede betrekking hebben op de projecten. Indien Heerkens van Bavel in de 

toekomst besluit om door te groeien op de CO2-Prestatieladder betekent dit, dat ook zij 

hun CO2-footprint moeten aanleveren.  

 Certificerende instellingen hebben er belang bij, dat er ambitie is om op de CO2—Prestatie-

ladder te scoren. Hierdoor worden namelijk inkomsten gegenereerd.  

 Omwonenden of passanten van onderhanden projecten zijn van belang voor imago en 

goodwill. 

 

Weinig invloed, weinig belang. 

Deze groep heeft weinig invloed maar ook weinig belang bij de CO2-beleid van Heerkens van 

Bavel. Deze groep wordt uitsluitend geïnformeerd via algemene middelen zoals de website.  

 Zo zijn maatschappelijk organisaties en kennisinstituten meer geïnteresseerd in algemene 

trends of uitzonderlijke innovaties.  

 Geïnteresseerden in Heerkens van Bavel zoals websitebezoekers, voor zover niet eerder 

genoemd.  

 Voorschrijvende overheden (provincie, gemeenten) worden positief beïnvloed en 

bevestigd in hun ambities. Het imago van Heerkens van Bavel wordt hiermee positief 

geladen. 

 Overheidsinstellingen hebben weinig invloed en weinig belang bij het CO2-beleid, gezien 

er momenteel geen wet- en regelgeving op het gebied van CO2-emissies. Wel zijn er naar 

aanleiding van het klimaatakkoord doelstellingen geformuleerd op dit gebied. Indien er in 

de toekomst wel wet- en regelgeving komt, zullen zij met name de Inspectie Leefomgeving 

en Transport (ILT) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW) naar de 

groep “veel invloed, weinig belang” worden verplaatst. 
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4 Communicatiemiddelen   

In onderstaand schema wordt de MVO-communicatie met inbegrip van CO2 voor de diverse 

doelgroepen weergegeven inclusief frequentie en communicatiemiddelen.  

 

Intern Doelgroep Frequentie Verantwoordelijke 

Managementreview Directie en management 1x per jaar Directie 

Plenair overleg Medewerkers HvB 1x per jaar Directie 

Nieuwsbrieven / 

Toolboxmeetings 

Medewerkers HvB 2x per jaar Directie / 

IMS-team 

 

Extern Doelgroep Frequentie Verantwoordelijke 

Website HvB Alle stakeholders Doorlopend 

 

Directie / 

Secretariaat 

Magazine “In de 

steigers” 

Alle stakeholders Jaarlijks Directie / 

Secretariaat 

Persberichten Alle stakeholders Ad hoc basis 

 

Directie / 

Secretariaat 

 


