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Communicatieplan van Regteren CO2 prestatieladder
In dit communicatieplan wordt weergegeven hoe van Regteren richting zijn
stakeholders uitvoert aangaande de CO2 prestatieladder.
Dit communicatieplan is opgedeeld in twee delen, namelijk de interne communicatie en
de externe communicatie.
Communicatieplan extern
Van Regteren zal minimaal 2 keer per jaar communiceren met zijn externe
belanghebbenden over haar energiebeleid, de reductiedoelstelling en de status van
deze doelstellingen. Deze communicatie zal uitgevoerd worden door verschillende
medewerkers binnen de organisatie. In dit document is een overzicht opgenomen
waarin dit per stakeholder wordt weergegeven.
De externe belanghebbenden zijn bepaald in het document “inventarisatie
stakeholder”. In dit document wordt weergegeven op welke manier de belanghebbende
worden geïnformeerd. Voor de communicatie zal voornamelijk gebruik gemaakt worden
van de website en incidenteel van de sociale media.
Communicatieplan Intern
Van Regteren zal minimaal 2 keer per jaar communiceren met de interne
belanghebbenden over haar energiebeleid, de reductiedoelstelling en de status van
deze doelstellingen. Deze communicatie zal uitgevoerd worden door verschillende
medewerkers binnen de organisatie. In dit document is een overzicht opgenomen
waarin dit per stakeholder wordt weergegeven.
De interne belanghebbenden zijn bepaald in het document “inventarisatie
stakeholders”. In dit document wordt weergegeven op welke manier de
belanghebbenden worden geïnformeerd. De volgende middelen worden gebruikt, de
website, schriftelijke toolboxen, overleg vormen, de werkplekinspecties en de
directiebeoordeling.
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