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1. Inleiding 

CSM nv onderschrijft het belang CO2-redutie en heeft een CO2-beleid geformuleerd om haar CO2 
uitstoot te verminderen. Hiervoor zijn er een aantal doelstellingen opgesteld die half jaarlijks 
geëvalueerd worden en indien nodig worden bijkomende maatregelen genomen om deze te halen. 
 
Een onderdeel van een goed werkend CO2-beleid is het continu informeren van de interne en 
externe belanghebbenden over de voortgang. Dit communicatieplan omschrijft alle communicatie 
activiteiten over de CO2 prestaties van CSM en is gericht op alle medewerkers en geïdentificeerde 
belanghebbenden. 
 

2. Communicatie 

De interne belanghebbenden zijn directie, werknemers en ingehuurd personeel. De communicatie 
richting de werknemers vindt voornamelijk plaats tijdens het comité, waarvan het verslag wordt 
uitgehangen. 
Jaarlijks is er ook een CO2-toolboxmeeting voor de interne belanghebbenden over de footprint van 
het voorgaande jaar. Hierin wordt ook standaard een oproep gedaan voor het leveren van 
individuele bijdragen door de medewerkers en wordt er vermeld aan welke keteninitiatieven er 
wordt deelgenomen. 
 
Extern belanghebbenden zijn:  

- Opdrachtgevers 
- Leveranciers 
- Onderaannemers 
- Collega bedrijven 

 
In zowel de interne als externe communicatie staan de volgende onderwerpen centraal: 

- Communicatie over het energiebeleid 
- Kwantitatieve reductiedoelstelling 
- Grootte van de CO2 footprint 
- Reductiemaatregelen 
- Voortgang van de doelstelling 

 
Wie verantwoordelijk is voor de communicatie en hoe deze juist georganiseerd wordt en met welke 
frequentie is terug te vinden in onderstaande tabel. 
 

3. Website 

Op de website van CSM wordt een dynamische pagina ingericht die informeert over het CO2 
reductiebeleid van CSM. op deze site bevindt zich up to date informatie over: 

- Inzicht: actuele emissie-inventaris (3A1) 
- Reductie: reductiebeleid en doelstellingen (3B1), energiemanagement actieplan (3B2) 
- Transparantie: nieuwsbrieven (3C1), communicatieplan (3C2) 
- Participatie: sector- en keteninitiatieven (3D1) 
- Kopie van het meest recente CO2 certificaat (van zodra ter beschikking) 

 
Een aantal van deze documenten worden bovendien ook op de website van SKAO gepubliceerd, 
overeenkomstig het handboek CO2 prestatieladder 2.2. 
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Onderwerp Wijze Doelgroep Verantwoordelijke Frequentie 

Emissie-inventaris, 
energieverbruik en 
trends 

Website 
CO2-toolbox 
Comité 

Intern + extern 
Intern 
Intern 

Directie + PrevAdv 2x/jaar 

Communicatieplan Website Intern + extern Directie + PrevAdv 3-jaarlijks  
(tussentijdse 

aanpassingen 
mogelijk) 

Reductiebeleid en -
doelstellingen 

Website 
Comité 

Intern + extern 
Intern 

Directie + PrevAdv 2x/jaar 

Energiemanagement 
actieplan 

Website 
Comité 

Intern + extern 
Intern  

Directie + PrevAdv 2x/jaar 

Mogelijkheden voor 
individuele bijdrage 

Website 
CO2-toolbox 

Intern + extern 
Intern 

Directie + PrevAdv Jaarlijkse 
herziening 

Keteninitiatieven Website 
CO2-toolbox 

Intern + extern 
Intern 

Directie + PrevAdv Jaarlijkse 
herziening 

 


