
Communicatieplan  

In onderhavig hoofdstuk wordt beschreven op welke momenten er wordt 
gecommuniceerd over het CO2-reductiesysteem van NLSafety Holding BV en zijn 
werkmaatschappijen.  

Externe belanghebbenden  

Hieronder worden de externe belanghebbenden opgenoemd. Dit zijn partijen die belang 
hebben bij reductie van energie en van de meest materiële CO2-emissies. Tevens zijn het 
potentiële partners om mee samen te werken aan CO2-reductie. Communicatie aan de 
externe belanghebbenden vindt plaats in zowel de accountgesprekken als via de website 
van NL Safety Holding BV 

Externe 
belanghebbenden  Belang CO2-beleid & kennisniveau  

Dille en Kamille 

Streeft naar een betere wereld in het algemeen en in het 
bijzonder op een verminderde impact op het klimaat. Zij 
hebben een hoog kennisniveau en vertalen dat in hun 
duurzaamheidverslag en hebben een onderverdeling in 
programma’s (zie website D&K, https://dilka.xcdn.nl/FD/dille-
kamille/Dille-Kamille-duurzaamheidsverslag-2020-2021.pdf ). 

Universiteit van Utrecht 

Streeft naar CO2-reductie middels gunningcriteria in 
aanbestedingen. Enige kennis van CO2-reductie; voert zelf 
geen CO2-reductiebeleid dus vooral de praktische kennis 
hiervan ontbreekt. 

Leveranciers  
Door zelf naar CO2-reductie te streven binnen het inkoopbeleid, 
zullen de leveranciers hier ook in mee moeten. Het 
kennisniveau kan gemiddeld gezien worden.  

Partner in uitvoering  

Door zelf naar CO2-reductie te streven binnen het 
inkoopbeleid/onder-aanneming, zullen de leveranciers hier ook 
in mee moeten. Het kennisniveau kan gemiddeld gezien 
worden.  

Interne belanghebbenden  

Interne belanghebbenden zijn de medewerkers en het management van Nl Safety 
Holding B.V. Deze zullen op de hoogte gehouden worden via nieuwsberichten. Het 
management zal daarnaast betrokken zijn bij de besluitvorming van de te nemen 
reductiemaatregelen, de voortgang van de CO2-reductie en overige hoofdzaken van het 
CO2-reductiebeleid.  

Projecten met gunningvoordeel  

Communicatie over het CO2-beleid van NLSafety Holding B.V. met zijn 
werkmaatschappijen betreft niet alleen het beleid van het bedrijf als geheel, maar ook 
het beleid ten aanzien van projecten die aangenomen zijn met gunningvoordeel. Bij deze 
projecten zal specifiek gecommuniceerd worden over de CO2-uitstoot van het project als 
ook over de doelstelling en de voortgang in CO2-reductie. Dit zal hoofdzakelijk gebeuren 
via de algemene communicatieberichten van het bedrijf. Waar nodig wordt dit aangevuld 
met communicatie via het werkoverleg van het project.  



Project; consultancy en RI&E. 

Op dit zijn er geen projecten met gunningvoordeel.  

Externe belanghebbenden zijn opgenomen in de tabel met externe belanghebbenden van 
het bedrijf. Interne belanghebbenden zijn de medewerkers van NL Safety Holding BV’s en 
de projectleiding.  
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Bewustwording van de footprint onder externe partijen vergroten  
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Website  

Op de website van zowel www.hbosafe.nl en www.brandveilignl.com is een pagina 
ingericht over het CO2- reductiebeleid van het bedrijf. Op deze pagina wordt de nodige 
informatie over het CO2- beleid weergegeven en zijn de laatste versies van de 
documenten terug te vinden.  

Tekstuele informatie  

Op de CO2-Prestatieladder pagina op de website bevindt zich te allen tijde up-to-date 
informatie over:  

ü Het CO2-reductiebeleid; 
ü De CO2-footprint; 
ü De CO2-reductiedoelstellingen (en de voortgang hiervan); 
ü De CO2-reductiesubdoelstellingen (en de voortgang hiervan); 
ü De CO2-reductiemaatregelen (en de voortgang hiervan); 
ü Acties en initiatieven van HBO Safe Veiligheidstrainingen en BrandveiligNL;  
ü Een verwijzing naar de bedrijfspagina op de website van de SKAO;  

De voortgang zal beschreven worden middels het publiceren van de halfjaarlijkse 
communicatieberichten. Om daadwerkelijk transparant te kunnen zijn over deze 
voortgang, zullen de communicatieberichten minimaal twee jaar op de website zichtbaar 
blijven.  

Gedeelde documenten  

Tevens bevinden zich op deze pagina te allen tijde de meest actuele versies van 
onderstaande documenten (te downloaden als PDF).  

ü Communicatiebericht 
ü Het CO2-Reductieplan 
ü Het CO2-Managementplan 
ü Certificaat CO2-Prestatieladder  

6.5.3 Website SKAO  

(eis 3.C.1) 
(eis 3.B.1 & 3.D.1) (eis 2.C.3 & 3.B.2)  

Op de website van de SKAO bevinden zich te allen tijde de meest actuele versies van 
onderstaande documenten:  

ü Actieve deelname initiatieven (eis 3.D.1) 
ü Ingevulde maatregelenlijst 

Op de website van de SKAO dient elk document een PDF te zijn met vermelding van een 
versienummer, een handtekening van de autoriserende verantwoordelijke manager en de 
autorisatiedatum.  
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