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Interne Communicatieplan:
In overeenstemming met de doelstellingen en strategie worden alle medewerkers periodiek geïnformeerd
over de CO² bewust doelstellingen en de CO²-reductie. Medewerkers worden ten minste jaarlijks van het
KAM-beleid en 4x per jaar over behaalde CO²-reductie resultaten op de hoogte gebracht.
Om de reductiedoelstellingen te halen, moeten alle medewerkers een bijdrage leveren. Daarom is het van
belang de communicatie laagdrempelig te houden en medewerkers te prikkelen om een bijdrage te
leveren. Het streven is om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande communicatiemiddelen.
Hiervoor worden door Stam Heerhugowaard Holding B.V. de volgende communicatie middelen ingezet:
• KAM-beleid
• KAM-jaarverslag
• Werkoverleg (Toolboxmeetingen)
• Extranet
• Personeelsblad
• Nieuwsbrief
• Introductieboekje (voor nieuwe medewerkers)

Toepassing interne communicatiemiddelen:
Communicatiemiddel:
Dashboard overleg:

Bedrijfskomsten:

personeelsbijeen-

Werkoverleg (TBM):

Introductieboekje:

KAM-beleid / KAM- en energie
managementplan:

Boodschap:
KAM-beleid
Energie-management plan
KAM-jaarverslag
Rapportage emissies
KAM-beleid
Resultaten
Doelstellingen
Aanpak
Rapportage emissies
VGM-aspecten
Mogelijkheden om
brandstof te sparen
CO² bewust

Personeelsblaadje:

Energiebeleid
Energie reductie doelstellingen
CO² bewust certificaat
KAM-beleid
Energie reductie doelstellingen
KAM-jaarverslag
Rapportage emissies
Nieuwsbrief
Foot print (initiatieven)
Foot print (initiatieven)

Brief:

Kam-beleid

Extranet:

Frequentie:
1x per 4 weken

Verantwoordelijke:
Directie

1x per jaar

Directie

Leidinggevende / KAMmedewerker
Minimaal 10x per jaar en indien
relevant.
Indiensttreding van nieuwe
medewerker.
Inhuur
1x per jaar

Bij vernieuwing
1x per jaar
Indien relevant (minimaal 1x
per jaar).
1x per jaar.
Per kwartaal
Indien relevant
Indien relevant
Indien relevant
Minimaal 1 x per jaar en indien
relevant.

KAM-medewerker

Directie i.s.m. KAM.

KAM-medewerker

Directie
P&O
Directie / KAM
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Externe communicatieplan:
In overeenstemming met de doelstellingen en strategie informeert Stam Heerhugowaard Holding B.V. de
externe partijen ten minste 1 keer per jaar over het KAM-beleid en de CO² bewust doelstelling. Daarnaast
worden externe partijen halfjaarlijks over de CO² reductie resultaten geïnformeerd, waar nodig wordt men
aangespoord een bijdrage te leveren aan de CO² -reductie. Hierbij wordt ingegaan op de rol van Stam
Heerhugowaard Holding B.V. op de mogelijkheden die er voor de externe partijen zijn om reductie te
behalen binnen de keten.
Voor de externe communicatie worden de volgende communicatiemiddelen ingezet:
• Website Stam Heerhugowaard Holding B.V.
• Bijeenkomsten, studie en/of werkgroepen
• Persberichten en publicaties
• Relatiebeheer

Toepassing externe communicatiemiddelen:
Communicatiemiddel:
Website Stam Heerhugowaard
Holding B.V.:

Boodschap:
Certificaat CO² bewust

Frequentie:
Bij vernieuwing van het
certificaat

Verantwoordelijke:
KAM

KAM-beleid

1x per jaar

Directie

Energieplan (reductieenergie doelstellingen)

Indien relevant (minimaal
1x per jaar)

Directie i.s.m. KAM

Rapportage CO² emissie

Half jaarlijks

KAM-medewerker

Foot print

Indien relevant

Directie i.s.m. KAM

CO² initiatieven

Indien relevant (minimaal 1
x per jaar)

Directie i.s.m. KAM

Nieuwsbrief:

Evaluatie CO² reductie

Minimaal 1 x per jaar

Directie i.s.m. KAM

Stuurgroep / werkgroep:

CO² initiatieven

Indien relevant (minimaal 1
per jaar)

Stuurgroep / werkgroep

Persberichten, publicaties in
tijdschriften etc.

CO² initiatieven
Ontwikkelingen

Indien relevant

Directie

Planning:
Uitgangspunt is dat de communicatie parallel loopt aan de kwartaalrapportages. Dat wil zeggen, dat de
communicatiemomenten telkens volgen na het afronden van een kwartaal en de daarbij behorende
rapportage. Op deze manier is er bij elk communicatiemoment beschikking over de actuele gegevens en
dus de behaalde CO²-reductie.

