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1. Inleiding 

Het doel van het communicatieplan milieubeleid is om jaarlijks vast te leggen wat we willen en moeten 
communiceren volgens ons vastgestelde toetsingskader. CO2 ladder (+ ISO 14001 en FSC, MVO beton) 
 
Het milieubeleid en de geformuleerde doelstellingen worden via diverse kanalen en middelen zowel intern als 
extern gecommuniceerd. Wij brengen intern onze medewerkers op de hoogte van de strategie en acties en we 
delen opgedane kennis. Extern geven we transparant de resultaten weer en tonen we voorbeelden van onze 
duurzame en energiebesparende activiteiten en maatregelen. 
 
 

2. Intern 

Interne doelgroepen  

Onze interne doelgroep bestaat uit:  
 Raad van Bestuur  
 Divisie directeuren  
 Directies/hoger management  
 Middelmanagement  
 Kantoorpersoneel  
 Trainees & stagiaires 
 Bouwplaats personeel  
 Tijdelijk personeel  
 Ingehuurd personeel  
 Personeel van (partner)bedrijven waarmee tijden projecten samengewerkt wordt  

 
Inzet van de middelen voor interne doelgroep  

Middels een set aan middelen geven we aandacht aan het milieubeleid en vergroten we de 
bekendheid en betrokkenheid met het onderwerp onder medewerkers. Een overzicht van deze 
middelen geven we hieronder weer: 

1. Insite: middels een MVO – innovatie  themasite op de BN intranetsite maken we de ambities duidelijk ten 
aanzien van de E nergie- en CO2-reductiedoelstellingen. We geven onder andere voorbeelden van 
duurzame BN projecten, informeren over marktontwikkelingen en delen kennis over de prestatieladder;  

2. Interne bladen: in de personeelsbladen van de divisies en regio’s wordt er op regelmatige basis een 
artikel gewijd aan het MVO Beleid en redu ctie initiatieven, over de do elstellingen, de vorderingen, 
middelen om de reductie te bewerkstellingen en andere onderwerpen die betrekking hebben op duurzaam 
ondernemen binnen BN (vb: Fundament, Koppeling, Op de hoogte); 
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3. Nieuwsitems: regelmatig plaatsen we nieuwsberichten op de MVO –innovatie Themasite waarmee we 
medewerkers op de hoogte houden van de ontwikkelingen, trends, activiteiten, projecten en ideeën en 
kansen op h et gebied va n MVO en meer specifiek op het g ebied van e nergie- en CO2 reductie 
mogelijkheden; 

4. Kerngroep K&M: Het doel van de werkgroepen is het uitwisselen van kennis en ervaring binnen de 
specifieke categorie (Energie, Afval.) op het gebied van energie en CO2 reductie maatregelen en 
toepassingen; Op de hoogte zijn/blijven van marktontwikkelingen; het samenstellen en beschikbaar stellen 
van concrete toepassingen en toolkits en het Initiëren / aanjagen van concrete kansen 
(project/productontwikkeling); 

5. MVO doelstellingen maakt integraal onderdeel uit van positionpaper en businessplannen. 
6. QRM Rapportage: dit is de QRM rapportage 3, 5, 9 en 13 en wordt verspreid/is beschikbaar onder 

directeuren, controllers, KAM medewerkers en andere relevante doelgroepen. 
 
Planning Intern 

1. Insite Gedurende het jaar updaten (april) 
2. Interne bladen Diverse artikelen  
3. Nieuwsitems Regelmatig zodra er nieuwswaarde is 
4. Kerngroep K&M  Regelmatig overleg , updaten werkgroep 

pagina’s op insite 
5. MVO Doelstellingen Maakt integraal onderdeel uit van 

Postionpaper en Businessplan. (september)  
6. QRM Rapportage  Na periode 3, 5, 9 , 13 
 

3. Extern 

Externe doelgroepen  

Onze externe doelgroep bestaat in grote lijnen uit: 
 Klanten/opdrachtgevers  
 Consumenten 
 Omwonenden 
 Leveranciers en onderaannemers 
 Overheden 
 Kenniscentra 
 Brancheorganisaties 
 NGO’s / Maatschappelijke organisaties 
 Aandeelhouders en kapitaalverstrekkers  
 Banken  en kredietverzekeraars. 

 
Inzet van de middelen voor externe doelgroep 

Middels een set aan middelen geven we aandacht aan het milieubeleid en vergroten we de 
bekendheid en betrokkenheid met het onderwerp onder medewerkers. Een overzicht van deze 
middelen geven we hieronder weer: 

1. Gecombineerd jaarverslag (1x per jaar)  
2. Algemene Vergadering van Aandeelhouders (1x per jaar)  
3. Externe website middels een a part onderdeel op de externe webstie “MVO” ma ken we de am bities 

duidelijk ten aanzien van ons MVO beleid en daarmee ook de Energie- en CO2-reductiedoelstellingen en 
delen onze kennis over de prestatieladder (zie 4);  

4. Externe website Aparte CO2 prestatieladder pagina. Op deze pagina plaatst ballast Nedam volgens het 
handboek van de CO2 ladder de verplichte bestanden. 
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5. Separaat halfjaarbericht CO2 voor SKAO (1x per jaar) Op de externe website (zie 4) plaatsen we ons 
halfjaarbericht. 

6. De externe website duurzameleverancier.nl nl en www.skao.nl bijwerken.  (1x per jaar)  
Deze website worden bijgewerkt, zodat onze stakeholders (met name l everanciers/opdrachtgevers) op 
een eenduidige manier informatie kunnen verkrijgen over CO2. 

7. 2x dialoog met een NGO Voor de CO2 prestatieladder is Ballast Nedam verplicht om jaarlijks een dialoog 
te voeren over zijn reductiedoelstellingen en strategie. 

8. 2x dialoog met een overheid Voor de CO2 prestatieladder is Ballast Nedam verplicht om jaarlijks een 
dialoog te voeren over zijn reductiedoelstellingen en strategie. 
 

Planning extern 

1. Gecombineerd jaarverslag Gedurende het jaar updaten (april) 
2. Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders 
Mogelijkheid tot vragen van aandeelhouders 
over het gevoerde beleid. 

3. Externe website Na publicatie jaarverslag (april/Mei) 
4. Externe website Aparte CO2 

prestatieladder pagina 
Uiterlijk Voor audit SKAO bijwerken 

5. Separaat halfjaarbericht CO2 voor 
SKAO 

Juli/augustus 

6. Duurzame leverancier  
SKAO.NL 

Na publicatie jaarverslag (april/mei) 
Voor / na de audit (sept/okt) 

7. 2x dialoog met een NGO VBDO / Bewuste bouwers 
8. 2x dialoog met een overheid Branchevereniging Bouwend Nederland  
 
 

4. Verantwoordelijken communicatie 

De centrale aansturing voor de communicatieactiviteiten met betrekking tot de energie- en CO2-reductie 
doelstellingen vindt plaats vanuit de ConcernRaad. De ConcernRaad wordt hierbij ondersteunt door de MVO 
adviseurs 
 
Verantwoordelijkheden zijn als volgt verdeeld:  
 

Verantwoordelijkheid Naam Functie 

Opdrachtgever Holding tav energie en 
CO2 reductiebeleid 

Erik van der Noordaa CEO 

Operationele inbedding divisies Jan Niks 
Arthur de Backker 

Divisiedirecteuren 

Algemeen communicatiebeleid BN Adrie van Kessel Communicatie en Investor 
Relations 

Ondersteunend aan MVO beleid Marcel van der Holst MVO adviseur 

Voorzitter Kernteam KAM John Hopman KAM coördinator Bouw Speciale 
projecten 

Certificaathouder CO2 ladder Rense de Keijser Hoofd procesondersteuning Infra. 

 

  


